
�ص 22

�ص 31

وزير الرتبية يتفقد اأداء املت�سابقني 
خالل امل�سابقة الوطنية ملهارات الإمارات

البطولة اجلماعية تتفوق 
على النجم الأوحد يف

 الدراما وال�سينما امل�سرية

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

ن�شائح لعالج لب�شرتك بعد كورونا
لطاملا كان اجلمال والعناية ال�صخ�صية جزءاً مهماً جداً من حياتنا، 
ويف ظل الوباء تاأثر الكثري من املر�صى بالعديد من احلاالت اجللدية 
التي ترتبط بفريو�س كورونا مثل الطفح اجللدي ال�صديد يف جميع 

اأنحاء اجل�صم، وفرط احل�صا�صية.
ومن هذا املنطلق، بات من ال�صروري التعرف على االإج��راءات التي 
من  التعايف  بعد  و�صحتها  الب�صرة  حيوية  ال�صتعادة  اتخاذها  يجب 

كورونا.
التجميل،  خ��راء  بها  يو�صي  التي  الن�صائح  يلي جمموعة من  فيما 
لتعزيز �صحة الب�صرة بعد التعايف من كورونا، وفق ما اأوردت �صحيفة 

تاميز اأوف اإنديا:
تناول ال�صوائل: ابداأ يومك بتناول ال�صاي املنقوع باالأع�صاب، واحل�صاء 

مع القليل من التوابل مثل اإكليل اجلبل، واملخفوقات والع�صائر
التي قد تعمل كفاحت لل�صهية وت�صاعد على ترطيب اجل�صم.

اإجراء تغيريات يف النظام الغذائي: اإجراء تغيريات يف النظام الغذائي 
ت�صاعد على اله�صم وت�صمل االأطعمة املغذية باالإ�صافة اإىل ممار�صة 

التمارين اخلفيفة.
العالجات الطبيعية: وفًقا لتوجيهات االأخ�صائيني، يعد عالج الب�صرة 
الطبيعي، مثل زيوت االأوكالبتو�س، اإلزامياً كجزء من النظام ال�صحي 

اليومي.
تعزيز النوم ومعاجلة االأرق: ميكن اإ�صافة الزيوت التي حتفز النوم 
االأرق.  من  يعاين  املري�س  كان  اإذا  الو�صادة  غطاء  اإىل  املرميية  مثل 
ممتاز  كم�صاد  ا  اأي�صً تعمل  الكركم  حليب  مثل  الطبيعية  العالجات 

لاللتهابات وحتفز على النوم.

كيف يعيد الدماغ تن�شيط نف�شه بعد التخدير؟!
ي�صتغرقه  اأن  مي��ك��ن  ع��م��ا  ال��ت�����ص��اوؤل  يف  ���ص��اع��ات  ق�صيت  ت��ك��ون  رمب���ا 
العلماء  ي�صاأل  واالآن  ت�صغيله،  اأثناء  الوقت  من  املحمول  الكمبيوتر 

ال�صوؤال نف�صه عن الدماغ الب�صري.
البالغني االأ�صحاء الذين ُخّدروا  30 من  وبا�صتخدام جمموعة من 
للتحكم،  يخ�صعوا  مل  بالغا   30 من  وجمموعة  �صاعات،  ث��الث  مل��دة 
ك�صفت درا�صة جديدة بع�س االأفكار حول كيفية �صحب الدماغ لنف�صه 

مرة اأخرى اإىل الوعي.
"على  بن�صلفانيا:  جامعة  من  كيلز،  ماك�س  التخدير  طبيب  ويقول 
الرغم من املفاجاأة يف البداية، فمن املنطقي من الناحية التطورية 
اأن االإدراك العايل يحتاج اإىل التعايف مبكرا. واإذا، على �صبيل املثال، ما 
ا�صتيقظ �صخ�س على تهديد، فاإن الهياكل مثل ق�صرة الف�س اجلبهي 

�صتكون مهمة لت�صنيف املوقف وو�صع خطة عمل".
االأ�صاليب لقيا�س ما كان يحدث  وا�صُتخدمت جمموعة متنوعة من 
 )EEG( يف الدماغ، مبا يف ذلك فحو�صات تخطيط كهربية الدماغ

واالختبارات املعرفية قبل وبعد اخل�صوع للفح�س. 
الذاكرة  وا�صرتجاع  الفعل  رد  �صرعة  بقيا�س  وقامت هذه االختبارات 

ومهارات اأخرى.
اأن  الباحثون  ال��دم��اغ، الح��ظ  ق��راءات خمطط كهربية  وعند حتليل 
املناطق االأمامية من الدماغ - حيث توجد وظائف مبا يف ذلك حل 
امل�صكالت والذاكرة والتحكم احلركي - اأ�صبحت ن�صطة ب�صكل خا�س 

عندما بداأ الدماغ يف التعايف.
حوايل  ا�صتغرق  االأم��ر  اأن  ال�صابطة  املجموعة  مع  املقارنة  واأظهرت 

ثالث �صاعات ملن خ�صعوا للتخدير للتعايف ب�صكل كامل.
امل�صاركني يف املجموعة ب�صاأن جداول نومهم  اأي�صا مع  وتابع الفريق 
يف االأيام التي اأعقبت التجربة. وال يبدو اأن التجربة توؤثر �صلبا على 

اأمناط النوم لدى اأولئك الذين خ�صعوا للتخدير.
ويقول طبيب التخدير مايكل اأفيدان، من جامعة وا�صنطن: "ي�صري 
هذا اإىل اأن دماغ االإن�صان ال�صليم مرن، حتى مع التعر�س لفرتة طويلة 
ا�صطرابات  بع�س  اأن  اإىل  ه��ذا  ي�صري  و�صريريا،  العميق.  للتخدير 
من  التعايف  اأث��ن��اء  اأ�صابيع  حتى  اأو  الأي���ام  غالبا  ن��راه��ا  التي  االإدراك 
التخدير واجلراحة - مثل الهذيان - قد ُتعزا اإىل عوامل اأخرى غري 

التاأثريات امل�صتمرة لعقاقري التخدير على الدماغ".
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حيلة ب�شيطة للتخل�ص من ال�شعر يف م�شارف املياه
�صارك م�صتخدمو مواقع التوا�صل االجتماعي طريقة ب�صيطة الإزالة ال�صعر 

من م�صارف املياه امل�صدودة.
على  متابع  مليون   4 اأكرث من  ال�صيدة هين�س والتي متلك  وجلاأ متابعو 
ال�صعر  اإزال��ة  على  ت�صاعد  ب�صيطة  ل�صرح طريقة  بوك  في�س  اإىل  اإن�صتغرام 

املرتاكم يف م�صارف املياه باملنزل.
لفتح  ال�صعر  ك��رمي  ا�صتخدام  اإمكانية  ع��ن  امل�صتخدمات  اإح���دى  و���ص��األ��ت 
م�صارف املياه امل�صدودة؟ وهل ي�صاعد على اإزالة ال�صعر املرتاكم يف م�صارف 

املياه؟
و�صرعان ما انهالت التعليقات واالإجابات، وقالت اإحدى املعلقات "اأنا اأفعل 
ا�صطفيه  ثم  قلياًل،  واتركيه  الأ�صفل،  االأنبوب  حمتوى  �صخي  فقط  ه��ذا. 

جيًدا باأكر قدر ممكن من ال�صغط".
اإزالة ال�صعر، واتركه قلياًل ثم  اأ�صع كرمي  "اأنا  واأجابت م�صتخدمة اأخرى 
ثالثة  م�صتخدمة  وردت  املياه".  م�صارف  يف  املغلي  امل��اء  من  غالية  اأ�صكب 
اإزال��ة ال�صعر يف جميع الفتحات امل�صدودة وخا�صة  "اع�صري كرمي  بالقول 
فتحات احلمام، واتركيه ملدة ال تزيد عن خم�س دقائق، ثم �صبي املاء املغلي 

من الغالية الأ�صفل. يجب اأن يذوب ال�صعر".
اأخرى مثل ا�صتخدام مادة التبيي�س  واأو�صى بع�س امل�صتخدمني بخيارات 
اأو املاء ال�صاخن، وقالت اإحدى امل�صتخدمات "اإذا و�صعت �صودا اخلبز واخلل 

واملاء املغلي يف البالوعة، فمن املفرت�س اأن يذوب ال�صعر".
اللتقاط  امل��ي��اه  م�صارف  ف��وق  غطاء  بو�صع  امل�صتخدمني  بع�س  واأو���ص��ى 
اإك�صري�س  ال�صعر حتى ال ينتهي بهم االأمر يف البالوعة، بح�صب �صحيفة 

الريطانية.

منظمة ال�شحة جتيز 
لقاح �شينوفاك ال�شيني

العاملية،  ال�������ص���ح���ة  م��ن��ظ��م��ة  اأج����������ازت 
"�صينوفاك"  للقاح  الطارئ  اال�صتخدام 
ما  وف��ق  لكوفيد19-،  امل�صاد  ال�صيني 
اأع��ل��ن��ت يف ب��ي��ان. واأو����ص���ت جل��ن��ة خراء 
العاملية  ال�صحة  منظمة  يف  ال��ل��ق��اح��ات 
الذي يعطى على  اللقاح  با�صتخدام هذا 
ت���راوح  ف���رتة  بينهما  ت��ف�����ص��ل  ج��رع��ت��ني 
ب��ني اأ���ص��ب��وع��ني واأرب���ع���ة ا���ص��اب��ي��ع جلميع 
18 عاما. واإق��رار املنظمة  من جت��اوزوا 
اإ�صارة  لال�صتخدام الطارئ للقاح يعطي 
بخ�صو�س  الوطنية  الرقابية  للجهات 
�صي�صمح  كما  وفعاليته.  املنتج  �صالمة 
باإدراج اللقاح يف برنامج كوفاك�س العاملي 
للدول  اأ�صا�صي  ب�صكل  اللقاحات  لتوفري 
كبرية  م�صكالت  يواجه  وال��ذي  الفقرية 
من  الت�صدير  تعليق  ب�صبب  االإم���داد  يف 
الهند. وقالت جلنة اخلراء امل�صتقلة يف 

بيان اإنها اأو�صت بلقاح
18 عاما مع منح جرعة  للبالغني فوق 
اأ�صبوعني  م��ن  ت���رتاوح  ف��رتة  بعد  ثانية 
اإىل اأربعة اأ�صابيع. وال يوجد حد اأق�صى 
من  اأن���ه  اإىل  ال��ب��ي��ان��ات  ت�صري  اإذ  للعمر 
املحتمل اأن يكون للقاح تاأثري وقائي على 

كبار ال�صن.

 طرق جديدة مفاجئة 
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فوائد الباذجنان 
للرجيم 

والّلون،  احلجم  حيث  من  الباذجنان  ثمرة  �صكل  تختلف 
فهناك الكبري، وال�صغري، واالأ�صود، واالأرجواين، واالأحمر، 
اإاّل اأّن���ه���ا حت��م��ل ال��ف��وائ��د ع��ي��ن��ه��ا، وي���ع���ّد ال���ب���اذجن���ان من 
اخل�صروات الغنّية باالألياف الغذائّية مما يجعلها منا�صبة 
عند اّتباع حمية غذائّية عدا عن كونها منخف�صة ال�صعرات 
احل���رارّي���ة، وي��ح��ت��وي ال��ك��وب ال��واح��د م��ن ال��ب��اذجن��ان 82 
حرارية  �صعرة  و20  االأل��ي��اف  من  غرامات   3 على  غراماً 
فقط، حيث ميكن ا�صتخدامه يف الّنظام الغذائّي املنخف�س 
اإنقا�س  يف  ملحوظ  ب�صكل  وي�صاهم  احل��رارّي��ة،  بال�صعرات 
ال����وزن وذل���ك ل��وف��رة االأل���ي���اف ال��غ��ذائ��ي��ة اّل��ت��ي يحتويها، 
وت�صاعد االألياف على زيادة مّدة ال�صعور بال�ّصبع واالمتالء 
وبالّتايل يقّل مقدار الطعام املتناول وتقّل ن�صبة ال�صعرات 

احلرارّية املاأخوذة يومّياً.

حت�سني حركة الأمعاء
�صي  بالفيتامني  غنّية  فاكهة  اجل��ن��ارك   -
ك���ب���رية من  ك��م��ي��ة  ع��ل��ى  »C«، وحت���ت���وي 

االألياف القابلة  للذوبان.
- ي�صاهم تناولها يومياً يف حت�صني حركة 
االأمعاء؛ الأنها ت�صاعد على ه�صم املاأكوالت، 
وت��ع��زي��ز م��ع��ّدل االأل���ي���اف يف اجل�����ص��م؛ ما 

ي�صاعد على اله�صم ب�صكٍل اأف�صل.
-  يجب تناولها ب�صكل يومي خالل مو�صم 
وعالج  االأم��ع��اء  ح��رك��ة  لتح�صني  ال�صيف 

م�صكلة االإم�صاك.
تعزيز جهاز املناعة

دائم  ب�صكل  الفاكهة  ه��ذه  ا�صتهالك  اإن   -
تعزيز  على  ي�صاعد  ال�صيف  ف�صل  خ��الل 

جهاز املناعة ب�صكٍل طبيعي.
���ي ف��اك��ه��ة اجل����ن����ارك اجل�����ص��م من  - ُت���ن���قِّ
ال�����ص��م��وم، وت��ب��ع��د ع��ن��ه م�����ص��ك��الت �صحية 

كثرية. 
 العناية باالأ�صنان

- اإن تناول اجلنارك ب�صكل دائم ي�صاعد يف 
على  وبالتايل  �صحية،  لّثة  على  احلفاظ 

اأ�صنان قوية و�صلبة.
اآالم  ل��ت��ف��ادي  اجل��ن��ارك  ب��ت��ن��اول  ُين�صح   -
الفّم  ال���ل���ّث���ة ورائ����ح����ة  ن���زي���ف  االأ�����ص����ن����ان، 

الكريهة. 
احلماية من فقر الدم

- ي�صاعد اجلنارك على امت�صا�س اجل�صم 
للحديد؛ ما قد يحمي من فقر الدم.

- يجّنب االإ�صابة  باالأمرا�س املتعّلقة بفقر 
الدم كاالأنيميا؛ ب�صبب احتوائه على كمية 

 . »C«  كبرية من الفيتامني
ج�صم ر�صيق

- ي�صاعد الفيتامني  »C«  يف اجلنارك على 
تعزيز االأن�صجة ال�صاّمة يف اجل�صم؛ ما من 

�صاأنه احلفاظ على  ج�صٍم ر�صيق و�صحّي. 
الفيتامني  من  الكبرية  الكمية  تق�صي   -

اجلنارك  يف    »C« 
ع�����ل�����ى ال�������ده�������ون 
الزائدة يف اجل�صم؛ 
تناول  ف��������اإنَّ  ل�����ذا 

ك���م���ي���ة  ك����ب����رية من 
ي�صاعد  ال��ف��اك��ه��ة  ه���ذه 

ع���ل���ى ت��خ��ف��ي��ف ال���ده���ون 
البطن  م��ن��ط��ق��ة  ح�����ول 

وعلى خ�صارة الوزن.
حماية الدماغ

امل�صاّدة  امل����واد  ع��ل��ى  اح��ت��وائ��ه  ب�صبب 
ل��الأك�����ص��دة؛ مي��ن��ع اجل���ن���ارك م���ن حدوث 
فتبقى  ال��دم��اغ  والدم  يف  للدهون  اأ���ص��راٍر 

خاليا اجل�صم اآمنة و�صليمة. 
حماية الرئتني 

ت��ن��اول اجلنارك  م��ن  ي��ك��رثون  ال��ذي��ن  اإن 
اأي م�صكالت يف الرئتني  يتجّنبون حدوث 
كالربو، و�صرطان الرئة،  والرد، وال�صعال 

وم�صكالت الرئتني املزمنة. 

عة للجنارك للن�ساء: فوائد �سحية منوَّ
تناوله  ع��ل��ى  ال��ن��ا���س  م��ن  ال��ك��ث��ري  يقبل   -
ب�صكل  ال�صابات  والفتيات  الن�صاء  خا�صة 
متنحهن  ال��ت��ي  حمو�صته  ب�صبب  خ��ا���س؛ 

�صعوراً باحليوية والن�صاط.
التي  الفواكه  من  باأنه  اجلنارك  ُيعرف   -
تفتح ال�صهية وتنّظف احلليمات الذوقية، 
وله فوائد كثرية بالن�صبة لعملية اله�صم؛ 
واأحما�س  ����ص���وائ���ل  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي  الأن������ه 
اله�صمي  اجلهاز  يحمي  واأي�صاً  ع�صوية، 
م���ن االأم����را�����س ال�����ص��رط��ان��ي��ة؛ ب�����ص��ب��ب ما 
غ��ذائ��ي��ة وم�صادات  األ���ي���اف  م��ن  ي��ح��ت��وي��ه 
للبول،  م��دّر  اأن��ه  اإىل  باالإ�صافة  االأك�صدة، 
الكلى،    اأم����را�����س  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة  وم��ف��ي��د 
يحتويه  مل��ا  ال�صرياين  ال�صغط  وي�صبط 

من البوتا�صيوم.

ال��ك��ث��رية، ين�صح اخلراء  ف��وائ��ده  - رغ��م 
بعدم زيادة الكمية املتناولة عن 10 حبات 
يومياً؛ الأن االإكثار منه يوؤثر ب�صكل �صلبي 
ي�����ص��ب��ب االإ����ص���ه���ال ب�صبب  امل���ع���دة، ف��ه��و  يف 

حمتواه الكبري من االألياف الغذائية.
- ال يحتوي على �صعرات حرارية مرتفعة، 
ب���ل حت���ت���وي ك���ل ح��ب��ة م��ن��ه ع��ل��ى ن��ح��و 4 

�صعرات فقط ال غري.
- يحتوي على كمية عالية من املاء؛ االأمر 
احتبا�س  ع��دم  على  اجل�صم  ي�صاعد  ال��ذي 
اإىل ك��م��ي��ة ع��ال��ي��ة من  ب���االإ����ص���اف���ة  امل������اء، 
االلياف؛ ما ي�صاهم يف خف�س الكول�صرتول 
التي  ال�����ص��ك��ري��ات  ن�صبة  اأن  ك��م��ا  ال�����ص��اّر. 
يعتر  فهو  لذا  مرتفعة؛  لي�صت  يحتويها 

من الفاكهة املمتازة ملري�س ال�صكري.
الطعام؛  وج��ب��ة  بعد  ت��ن��اول��ه  املفيد  م��ن   -
كبري  ح��ّد  اإىل  اله�صم  عملية  ي�صّرع  الأن��ه 

ب�صبب احتوائه على اأحما�س ع�صوية.
»C«؛  بالفيتامني  ُيعتر اجلنارك غنياً   -
ال�صيفية.  باالإنفلونزا  االإ�صابة  مينع  لذا 
التمارين  ممار�صة  بعد  تناوله  املهم  ومن 
الريا�صية؛ الأنه يحتوي على كمية عالية 
يف  ي�صاعد  االأم���ر  وه���ذا  البوتا�صيوم،  م��ن 
منع ت�صّنجات الع�صالت باالإ�صافة اإىل اأنه 
ي�صاهم يف تنظيم دقات القلب وال�صغط يف 

اجل�صم.

الذين  املر�صى  يلجاأ  اأن  امل�صتح�صن  من   -
ال��ك��ل��ى واالأمعاء  اأم���را����س يف  ي��ع��ان��ون م��ن 
تناول  قبل  املخت�س  اإىل مراجعة طبيبهم 
اجلنارك؛ الأنه قد ي�صّبب النفخة واالإ�صهال 

اإذا مّت تناوله بكميات كبرية.
- يعّزز معّدل االألياف يف اجل�صم مما من 
�صاأنه اأن ي�صاعد على اله�صم ب�صكل اأف�صل.

يومي خالل مو�صم  ب�صكٍل  تناوله  - يجب 
والنفخة، وهو  االإم�صاك  لتجّنب  ال�صيف؛ 
التي  واالأل����ي����اف   »C« ب��ال��ف��ي��ت��ام��ني  غ��ن��ي 

ت�صاعد على اله�صم. 
- يخّفف متاعب الروماتيزم.

- ي��ن�����ّص��ط ع��م��ل ال��ك��ل��ى وي��ن�����ّص��ط ال�����دورة 
الدموية.

اأوراق���ه اجل���روح وال��ن��زي��ف؛ نظراً  - تعالج 
الحتوائها على مواد قاب�صة.

وزي����ادة  ال�����ص��در  اآالم  ع���الج  ي�����ص��اع��د يف   -
االإفرازات عند الن�صاء.

- يفيد مر�صى ت�صّلب ال�صرايني.
- يعمل على خف�س الكول�صرتول ال�صاّر.

- ي�����ص��اه��م يف حت�����ص��ني وظ���ائ���ف ال���دم���اغ؛ 
الحتوائه على م�صادات االأك�صدة.

م��ل��ح��وظ��اً يف احل��ف��اظ على  دوراً  ي����وؤدي   -
الياأ�س  �صن  يف  و�صحية  قوية  امل���راأة  عظام 

بح�صب بع�س الدرا�صات.
- يعالج فقر الدم.

هل يوجد رابط بني لقاح فايزر 
والتهاب ع�شلة القلب ؟ 

االإ�صرائيلية  ال�صحة  وزارة  قالت 
ال��ع��دد القليل من  اأن  اإن��ه��ا وج��دت 
القلب  ع�����ص��ل��ة  ال���ت���ه���اب  ح������االت 
ال�صبان  ب��ني  معظمها  يف  امل�صجلة 
ال��ذي��ن ت��ل��ق��وا ل��ق��اح ���ص��رك��ة فايزر 
امل���������ص����اد ل����ف����ريو�����س ك������ورون������ا يف 
اإ�صرائيل ُيحتمل اأن يكون مرتبطا 

بالتطعيم.
واأف�������ادت ���ص��رك��ة ف���اي���زر ب��اأن��ه��ا مل 
لتلك  م��رت��ف��ع��ا  م���ع���دال  ت���الح���ظ 
احل���ال���ة امل��ر���ص��ي��ة اأك�����رث مم���ا هو 

متوقع عادة بني عموم ال�صكان.
وذكرت الوزارة خالل االإعالن عن 
ن��ت��ائ��ج درا����ص���ة ق��ام��ت ب��ه��ا لتحري 
االأم����ر اإن���ه مت االإب����الغ ع��ن 275 
حالة اإ�صابة بالتهاب ع�صلة القلب 
كانون  دي�صمر  ب��ني  اإ���ص��رائ��ي��ل  يف 
اأيار 2021  االأول 2020 ومايو 
ماليني  خم�صة  م��ن  اأك���رث  �صمن 

تلقوا اللقاح.
ووفقا للدرا�صة، التي قالت الوزارة 
اإن ثالثة فرق من اخلراء عكفت 
املر�صى  معظم  فاإن  اإجرائها،  على 
ال��ذي��ن ع��ان��وا م��ن ال��ت��ه��اب ع�صلة 
ال��ق��ل��ب ق�����ص��وا اأرب����ع����ة اأي������ام على 
ت�صنيف  ومت  امل�صت�صفى  يف  االأك��رث 
95 يف املئة من احلاالت على اأنها 
بيان  يف  ال��وزارة  واأ�صافت  خفيفة. 
اأن الدرا�صة وجدت اأن "هناك �صلة 
حمتملة بني تلقي اجلرعة الثانية 
التهاب  وظهور  فايزر(  لقاح  )م��ن 
الذين  الرجال  بني  القلب  ع�صلة 
ت����رتاوح اأع��م��اره��م م��ا ب��ني 16 و 

عاما".  30
ووف�����ق�����ا ل���ل���ن���ت���ائ���ج، ل����وح����ظ ه���ذا 
االرت�����ب�����اط ���ص��م��ن ف���ئ���ة ال���رج���ال 
ال��ذي��ن ت����رتاوح اأع��م��اره��م م��ا بني 
اأكرث من الفئات  عاما   19 و   16

العمرية االأخرى.

جورج و�شوف يطرح 
»ياه عالزمن«

و�صوف  عن  ال��ف��ن��ان  ج����ورج  اأع���ل���ن 
" ياه  اأغ��ن��ي��ت��ه اجل����دي����دة  اإ�����ص����دار 
اأم�س  ي���وت���ي���وب،  ع��ل��ى  عالزمن " 
الو�صوف  ن�����ص��ر  وق����د  االأرب�����ع�����اء.  
على �صفحته اخلا�صة على موقع 
ال���ت���وا����ص���ل االج���ت���م���اع���ي ����ص���ورة 
التي  لالأغنية  ال��دع��ائ��ي  االإع���الن 

ك�صف فيها عن تاريخ طرحها.
خا�صة  معلومات  نفت  ق��د  وك��ان��ت 
يكون  اأن  م���وؤخ���را  "الفن"  مل��وق��ع 
ج�������ورج و������ص�����وف ق�����د ت���ع���اق���د مع 
فيلم  ل��ت�����ص��وي��ر  اإن���ت���اج  ���ص��رك��ة  اأي 
ا�صتغربت  و  حياته،  ق�صة  يتناول 
ع���ن مبلغ  م��ع��ل��وم��ات��ن��ا احل���دي���ث 
تقا�صاه  قد  اأمريكي  دوالر  مليون 
املنتجة، مقابل  و�صوف من اجلهة 

موافقته على هكذا م�صروع.

فوائد اجلنارك ال�شحية 
خالل ال�شيف.. ل تهمليها

اأو الربقوق الأخ�سر من الفواكه املو�سمية التي ينتظرها  ُيعترب اجلنارك 
اأو  النا�س،  لدى  قبوًل  يجد  الذي  احلام�س  مذاقها  ب�سبب  �سواًء  كثريون؛ 
وت�سّرع  ال�سهية  فتح  على  ت�ساعد  التي  عة  املنوَّ ال�سحية  فوائدها  ب�سبب 

عملية اله�سم ب�سبب احتوائها على �سوائل واأحما�س ع�سوية.
اإن  الفتى  مرينا  التغذية  اخت�سا�سية  تقول  املو�سوع  ه��ذا  ح��ول 

اجلنارك غنية جدًا باملواد التي حتمي اجلهاز اله�سمي من الأمرا�س 
ال�سرطانية؛ ملا حتتوي عليه من األياف غذائية وم�سادات للأك�سدة، 

كما اأنها مفيدة للوقاية من اأمرا�س الكلى،   وت�ساعد على �سبط 
م�ستوى ال�سغط ال�سرياين؛ نظرًا لغناها بالبوتا�سيوم. وتعدد 

الخت�سا�سية مرينا فوائد اجلنارك يف الآتي:
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�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر 

كّرم معايل زكي اأنور ن�صيبة، امل�صت�صار الثقايف ل�صاحب 
ال�����ص��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة- ال��رئ��ي�����س االأع���ل���ى جلامعة 
االإمارات يف مكتبه �صباح اأم�س االأول طالبات اجلامعة 

الفائزات بجائزة م�صابقة "م�صبار االأمل االأدبية". 
وقد اأ�صفرت امل�صابقة عن فوز ق�صة »اإبحار يف املجهول« 
للكاتبة مرمي ال�صاعدي باملركز االأول، وباملركز الثاين 
وباملركز  الكعبي،  مهرة  للكاتبة  االأم��ل«  »ر�صالة  ق�صة 
اأروى  للكاتبة  القمران«  التقى  »عندما  ق�صة  الثالث 

ال�صيابي.
بهذه املنا�صبة، توّجه معايل زكي ن�صيبة اإىل الطالبات 
بالقول: "نفتخر باأن حتت�صن جامعة االإمارات �صاّبات 
ال���وط���ن املُ��ت��م��ّي��زات ال���الت���ي ي��ح��ر���ص��ن ع��ل��ى االإب�����داع، 
القادرة  االإم��ارات��ي��ة  للمراأة  املُ�صرقة  ال�صورة  وُي���رزن 
دلياًل  ومُيثلن  واآماله،  الوطن  طموحات  حتقيق  على 

زايد  ال�صيخ  له  املغفور  الدولة  روؤية موؤ�ص�س  على  حّياً 
بطاقاتها  اهلل" واإميانه  "رحمه  نهيان  اآل  �صلطان  بن 

واإمكاناتها االإبداعية".
البالد  هذه  اأمل  "اأننت  قائاًل:  اللقاء  معاليه  واختتم 
االأجيال  ل��ط��م��وح��ات  االأم��ث��ل  وال��ن��م��وذج  وم�صتقبلها 
القادمة، وبجهودكن �صتظّل راية الوطن خفاقة عالية 
واأدعوكن  وال��ري��ادة.  والفخر  ال��ع��ّزة  ميادين  �صتى  يف  
اأنف�صكن وتنمية قدراتكن،  اإىل موا�صلة تطوير  اليوم 
وكلي ثقة باأنكن �صتكّن دائماً يف الطليعة نحو الريادة 
االإماراتي  والكاتب  الباحث  كان  امل�صتقبل".  وابتكار 
ال�صويدي قد نّظم  الدكتور حممد حمدان بن جر�س 
موؤخراً م�صابقة "م�صبار االأمل االأدبية" بهدف اكت�صاف 
املواهب االأدبية ال�صابة، وحتفيزها على اإبراز اإبداعها، 
االإبداعية،  نتاجاتهم  ق��راءات نقدية لتطوير  وتقدمي 
وغر�س الثقة االإبداعية يف نفو�صهم، واإزالة الرهبة من 

مواجهة النقد خالل احلوار.

•• اأبوظبي - الفجر

حتت �صعار "الكوادر االإماراتية جدارة و ريادة" وبنجاح 
التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  اختتم  تام؛ 
من  ع�صرة  الثانية  ال����دورة  مناف�صات  اأم�����س   وامل��ه��ن��ي 
التي  االإمارات2021"  مل��ه��ارات  الوطنية  "امل�صابقة 
بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  رعاية  حتت  املركز  نظمها 
املجل�س  رئي�صة  العام  الن�صائي  االحت��اد  رئي�صة  مبارك 
ملوؤ�ص�صة  االأعلى  الرئي�س  والطفولة  لالأمومة  االأعلى 
التنمية االأ�صرية؛ ملدة 3 اأيام  يف مركز اأبوظبي الوطني 
ومواطنة،  مواطن   86 خاللها  وتناف�س  للمعار�س، 
اإقبال  و�صط  وفنياً،  وتقنياً  هند�صياً  "17" جم��ااًل  يف 
من  املرئي؛  االت�صال  تقنيات  وعر  مبا�صرة  ومتابعة 
نخبة من ال�صفراء وامل�صوؤولني الذين اأ�صادوا بالتنظيم 
املواطنني،  للطلبة  املتقدم  واالأداء  للم�صابقة،  الراقي 
الر�صيدة  القيادة  توجيهات  يعك�س  ال��ذي  االأم���ر  وه��و 
و���ص��ي��ا���ص��ات ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي يف االإم������ارات؛ م��ن اأجل 
متكني اأبناء الدولة عامة والطلبة خا�صة؛ مبكراً من 
خمتلف  يف  والتميز  االبتكار  وتقنيات  مقومات  كافة 

التخ�ص�صات الهند�صية والتكنولوجية.
وقد قام معايل املهند�س ح�صني اإبراهيم احلمادي وزير 
الرتبية والتعليم، يرافقه �صعادة الدكتور مبارك �صعيد 
ال�صام�صي مدير عام مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب 
خمتلف  خاللها  تفقد  �صاملة  بجولة  واملهني،  التقني 
ال�صناعي،  التحكم  اأنظمة  ومنها  املناف�صات  اأجنحة 
ال�صيارات،  وتقنيات  احل��ا���ص��وب،  با�صتخدام  وال��ن��ح��ت 
وحلول برجميات تقنيات معلومات ال�صركات، وت�صميم 
اجلرافيكي،  الت�صميم  وت��ق��ن��ي��ات  االن���رتن���ت،  م��واق��ع 
املجوهرات،  و�صناعة  وال��ل��ح��ام،  الهند�صي،  وال��ر���ص��م 

عام  مدير  احلمادي  عبدالرحمن  والدكتور  بح�صور 
معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني، والدكتور علي 
واملهند�س  اأبوظبي،  بوليتكنك  مدير  النقبي  عبداهلل 
اأبوظبي  مركز  عام  مدير  نائب  املرزوقي  حممد  علي 
من  ونخبة  االإم���ارات،  مهارات  رئي�س  باالإنابة  التقني 
والتعليم  الرتبية  وزي��ر  معايل  اأ�صاد  حيث  امل�صوؤولني، 
باأداء املت�صابقني ومتيزهم ودقة تنفيذهم مل�صروعاتهم 
القيادة  ثقة  م��وؤك��داً  فيها،  يتناف�صون  ال��ت��ي  العلمية 
الر�صيدة فيهم، ومطالبا الطلبة جميعا ب�صرورة اجلد 
واالجتهاد باإ�صرار ملوا�صلة االإبداع والتطوير يف كافة 
قطاعات العمل الهند�صي والتكنولوجي، ذات العالقة 
ال��وث��ي��ق��ة ب��اخل��ط��ط اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��دول��ة وروؤي����ة 

اأبوظبي 2030. 
امل�صابقة  ب��اأن  قائال  احل��م��ادي  ح�صني  معايل  واأ���ص��اف 
اإذ  الوطنية ملهارات االإمارات، توا�صل الريادة بجدارة، 
اأن "اأبوظبي التقني" يعمل وفق اأرقى املعايري العاملية 
من اأجل �صناعة الكوادر االإماراتية املبتكرة، وذلك يف 
جميع براجمه الوطنية املتميزة التي من بينها اأي�صا 
للعمل"،  و"نعم  واالبتكار"،  التقني  التعليم  "اأ�صبوع 
موؤكداً  امل��رك��ز،  بها  يتميز  التي  امل��ب��ادرات  من  وغريها 
تن�صجم  والتعليم  الرتبية  وزارة  ا�صرتاتيجية  اأن  على 
متاماً مع ا�صرتاتيجيات الدولة، وحر�صها على تطبيق 
روؤية القيادة يف �صناعة وتخريج كفاءات وطنية قادرة 
على حتقيق ال�صبق العلمي وت�صدر دول العامل املتقدم، 
والتقدم  ال��ري��ادة  مقومات  بكل  االإم����ارات  تنعم  حيث 

ال�صناعي واحل�صاري عاملياً.  
و م���ن ج��ه��ت��ه اأع�����رب ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور م���ب���ارك �صعيد 
ال�صام�صي مدير عام مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب 
االإمارات  وفتيات  ب�صباب  فخره  عن  واملهني،  التقني 

الذين �صاركوا بقوة وحما�س يف 17 تخ�ص�صا هند�صيا 
التي  التخ�ص�صات  مع  وتقنيا ومهنيا، متوافقة متاماً 
�صيتناف�صون فيها خالل الدورات القادمة من امل�صابقة 
امل�صوؤولني  ك��اف��ة  اأن  اىل  م�����ص��رياً  ل��ل��م��ه��ارات،  ال��ع��امل��ي��ة 
اأ����ص���ادوا ب��ال��روح ال��ع��ال��ي��ة ودق���ة وروع����ة االإت���ق���ان لدى 
اأ�صعد  املناف�صات، وهو االأمر الذي  اأبناء الوطن خالل 

اجلميع بالتاأكيد.
واأ����ص���اف ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور م���ب���ارك ال�����ص��ام�����ص��ي قائال 
يف  الرئي�صية  امل��الم��ح  ت��رز  الوطنية  امل�صابقة  "اإن 
ا�صرتاتيجية "اأبوظبي التقني" التي ت�صتهدف الطالب 
املواطن، من مقاعد الدرا�صة ومنذ ال�صغر، حيث يتم 
اكت�صاف مواهبه ومهاراته، ومن ثم و�صعه وفق خطة 
دقيقة ومتطورة ت�صل اإىل 5 �صنوات يف  مركز االبتكار 
التابع ل�"اأبوظبي التقني" حيث يتم من خالله اإعداد 
حمليا  ليناف�س  املعايري  اأعلى  وف��ق  وتدريبه  الطالب 
يتقنه،  ال��ذي  التخ�ص�س  يف  عاملياً  ث��م  وم��ن  واإقليميا 
ال��ت��ي جتعله جديرا  االإت���ق���ان  ل��درج��ة  ب��ه  ن�صل  ح��ت��ى 
بالعمل مدرباً ومن ثم خبرياً  وكبري اخلراء، بجانب 
اأقرانه من خراء العامل الذين اأثبتوا جدارتهم وفازوا 
مبيداليات ذهبية خالل املناف�صات العاملية، وهو االأمر 
ملهارات  الوطنية  امل�صابقة  خ��الل  فعليا  نحققه  ال��ذي 
االإمارات، حيث يزين امل�صابقة نخبة من اخلراء وكبار 

اخلراء من �صباب وفتيات االإمارات. " 
اإبراهيم  حم��م��د  امل��ه��ن��د���س  ����ص���ع���ادة  ال��ت��ق��ى  وب�������دوره 
احلمادي، الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة االإمارات للطاقة 
خططهم  على  ووق��ف  املت�صابقني،  من  ع��دداً  النووية، 
الإجناز مهامهم التناف�صية يف التوقيت املنا�صب، الفتا 
واعياً،  و  اأداًء متميزاً  املت�صابقني قدموا  اأن جميع  اىل 
موؤكداً على اأن امل�صابقة ت�صري بو�صوح اإىل اأن "اأبوظبي 

التقني" رائد يف جماالته خا�صة متكني �صباب الوطن 
اأ���ص�����س علمية  اأدوات���ه���م لتطوير م��ه��ارات��ه��م وف���ق  م��ن 

ومعايري دولية.
وقام �صعادة مبارك عبيد الظاهري رئي�س جمل�س اإدارة 
�صركة اأبوظبي خلدمات ال�صرف ال�صحي، بجولة تفقد 
عن  معرباً  امل�صابقة،  يف  التخ�ص�صات  خمتلف  خاللها 
االإمارات  اأبناء  امل�صابقة يف و�صع  الكبري لدور  تقديره 

على امل�صارات التقنية واملهنية التي يحتاجها املجتمع.
هيئة  ع��ام  مدير  العميمي،  �صالمة  �صعادة  قامت  كما 
امل�صابقة،  يف  ب��ج��ول��ة  »م���ع���اً«،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����ص��اه��م��ات 
معربة  املناف�صات،  جوانب  كافة  على  خاللها  تعرفت 
عن تقديرها جلهود "اأبوظبي التقني" البارزة لتخرج 
اأن  على  موؤكدة  دائما،  املتطور  التنظيم  بهذا  امل�صابقة 
الدولة،  موؤ�ص�صات  ك��اف��ة  ب��ني  امل��وح��د  الوطني  العمل 
وفتيات  �صباب  العايل من  االأداء  "معاً" وبهذا  يجعلنا 
البارزة  العالمات  من  التخ�ص�صات؛  كافة  يف  الوطن 
املتحدة يف  العربية  االإم��ارات  اأحقية دول��ة  التي تر�صخ 

الريادة العاملية بجدارة وا�صتحقاق.
امل��رزوق��ي نائب  وم��ن جهته ق��ال املهند�س علي حممد 
التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  ع��ام  مدير 
وامل��ه��ن��ي ب��االإن��اب��ة رئ��ي�����س م��ه��ارات االإم�������ارات،اأن جلان 
التحكيم يف امل�صابقة التي ت�صم 70  خبرياً متخ�ص�صاً، 
قامت خالل االأيام الثالثة من امل�صابقة بر�صد وتقيم 
فور  املحكمون  يقوم  ثم  وم��ن  املت�صابقني،  جميع  اأداء 
بامليداليات  الفائزين  اأ�صماء  بتحديد  املناف�صات  انتهاء 
عنهم  االإع��الن  ليتم  والرونزية،  والف�صية  الذهبية 
وتكرميهم يف حفل تطبق فيه كافة املعايري  ال�صحية 
اأبوظبي  اليوم اخلمي�س يف مركز  وذل��ك  االح��رتازي��ة، 

الوطني للمعار�س، بح�صور نخبة من امل�صوؤولني.

•• اأبوظبي - الفجر

"املعر�س  يف  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  ت�����ص��ارك   
ال����ذي  اخلام�س"  ل���ل���ع���م���ارة  ال���ب���ي���ن���ايل 
ي�صت�صيفه املركز الثقايف االأوروب��ي، حتت 
�صعار "زمان، ف�صاء، وجود" يف الفرتة من 
يف   2021 نوفمر   21 حتى  مايو   22
مدينة البندقية االإيطالية، وذلك تزامناً 
للعمارة".  البندقية  بينايل  "معر�س  مع 
ُيقام كل عامني،  الذي  املعر�س،  ويحتفي 
اأنحاء  خمتلف  من  معمارية  مب�صروعات 
احل�صري  التطوير  على  وت��رك��ز  ال��ع��امل 
امل��ائ��ي وامل����دن اخل�����ص��راء وت��ط��وي��ر املواد 
والطرق  وال��ن��ظ��م  واجل���دي���دة  الطبيعية 

االإن�صائية.  
وي�������ص���ارك يف امل��ع��ر���س ف��ري��ق م���ن طلبة 
الهند�صة  ق�صم  ت��دري�����س  هيئة  واأع�����ص��اء 
الهند�صة  كلية  يف  والت�صميم  امل��ع��م��اري��ة 
عمل  فريق  خ��الل  م��ن  اأبوظبي  بجامعة 
العامودية"،  للعمارة  اأبوظبي  "ا�صتوديو 
ت�صور  اإع�����ادة  اإىل  ي��ه��دف  م��ع��ر���س  وه���و 
للن�صيج  واالق��ت�����ص��ادي  ال��ب��ي��ئ��ي  ال��ت��ك��ي��ف 
وين�صم  اأبوظبي.  العا�صمة  يف  العمراين 
ف����ري����ق ج���ام���ع���ة اأب����وظ����ب����ي م�����ن خ���الل 
معمارياً  مهند�صاً   212 اإىل  م�صاركته 
واأخ�صائيني  جامعات  وممثلي  وفنانني 
العمراين وخراء مهنيني  التخطيط  يف 

ميثلون اأكرث من 51 بلداً حول العامل.
من  ك��ل  اأبوظبي  جامعة  فريق  وي��رتاأ���س 
والروفي�صور  منجد  ناديا  الروفي�صور 
االأ�صتاذين  ك��ريي��ازي�����س،  اأب��و���ص��ت��ول��و���س 
املعمارية  الهند�صة  ق�صم  يف  امل�صاعدين 
ديباجة  اآي��ة  الفريق  وي�صم  والت�صميم، 

واأحمد العواودة، امل�صاعدين البحثيني اإىل 
اجلامعة.  من  وطالبة  طالباً   21 جانب 
للعمارة  اأب����وظ����ب����ي  "ا�صتوديو  مي���ث���ل 
التفكري  العامودية" دعوة للمدن الإع��ادة 
االأ�صكال  حيث  من  التطوير  جم��االت  يف 
واغتنام  وحت��دي��د  وال��ع��م��ارة  احل�����ص��ري��ة 
االجتماعي  ب��ال��ت��م��ازج  املتعلقة  ال��ف��ر���س 
واال�صتدامة وال�صياق الثقايف، وهو حتليل 
ال�صحاب.  ناطحات  ملميزات  بّناء  معماري 
واالأ�صكال  العنا�صر  املعر�س  وي�صتك�صف 
املعمارية النموذجية التي تلتزم بال�صياق 
االأف����ك����ار  ن���ح���و  امل���ح���ل���ي دون االجن��������ذاب 
ق��د مت متويل  وك���ان  ال�����ص��ائ��دة.  النمطية 
اأبوظبي  منح  ب��رن��ام��ج  قبل  م��ن  امل�����ص��روع 
للتميز البحثي 2019 يف دائرة التعليم 
بيمبو  ق�صر  يف  حالياً  وُيعر�س  املعرفة  و 
التاريخي يف مدنية البندقية االإيطالية. 
وقالت الروفي�صور ناديا منجد: "تعتر 
مميزة  فر�صة  املعر�س  ه��ذا  يف  امل�صاركة 

والت�صميم  امل��ع��م��اري��ة  ال��ه��ن��د���ص��ة  لق�صم 
من�صة  ميثل  حيث  اأب��وظ��ب��ي،  جامعة  يف 
والتاأمالت  االأف��ك��ار  ال�صتعرا�س  اإبداعية 
اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ح�����ول  ال��ت�����ص��م��ي��م��ي��ة 
املعر�س  ويوفر  العمرانية.  ومنظومتها 
فر�صة �صانحة لتبادل املعارف واخلرات، 
املعر�س  يف  امل�صاركة  على  حر�صنا  ونحن 
بهدف التعلم والتفاعل مع باقي امل�صاركني 
نظراً ملكانته كنقطة و�صل جتمع خمتلف 
تخ�ص�صات  ع��ن  املنبثقة  النظر  وج��ه��ات 

وجماالت خمتلفة."
من جهته، قال الروفي�صور اأبو�صتولو�س 
املعر�س  يف  بامل�صاركة  "نعتز  كرييازي�س: 
طلبتنا  وج���ه���ود  ج��ه��ودن��ا  اأن  وب��ح��ق��ي��ق��ة 
���ص��ت��ل��ق��ى ال�����ص��دى ال����ذي ت�����ص��ت��ح��ق��ه على 
امل�صتوى العاملي. وعلى الرغم من حداثة 
املعمارية والت�صميم  الهند�صة  ن�صاأة ق�صم 
ا�صتطاع  اأن�����ه  اإال  اأب���وظ���ب���ي،  ج��ام��ع��ة  يف 
اأن ي��ح��ق��ق اإجن�����ازات م�����ص��ه��ودة م��ن حيث 

جوائز  على  احلا�صلة  الطالبية  االأعمال 
واالعتمادات  ال��ع��امل��ي  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث 

املرموقة."
امل�صاركني  ت�صجيع  اإىل  املعر�س  وي��ه��دف 
على توظيف ثقافتهم وتفكريهم ووجهات 
م�صروع  يف  واملهنية  ال�صخ�صية  نظرهم 
تعريف  اإع���ادة  م��ع  املجتمعات  رف���اه  ي��ع��زز 
خمتلف  م�صتقبل  وتخيل  املعا�صر  العامل 
االآن  امل�صاريع  وُتعر�س  املعي�صية.  للبيئات 
يف بع�س الوجهات االأثرية والتاريخية يف 
مدينة البندقية مبا يف ذلك: ق�صر مورا، 
ديال  جيارديني  وح��دائ��ق  بيمبو،  وق�صر 

ماريناري�صا. 
وكانت جامعة اأبوظبي قد اأ�ص�صت برنامج 
 ،2010 عام  للطلبة  املعمارية  الهند�صة 
مهارات  وت��ط��وي��ر  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال���ه���ادف 
والعمارة  الت�صميم  يف  االإبداعية  الطلبة 
والبيئية  التقنية  املعرفة  واحل�صول على 
الالزمة. الرنامج حا�صل على االعتماد 

للمعماريني  امل��ل��ك��ي  امل��ع��ه��د  م��ن  ال����دويل 
.)RIBA( الريطانيني

وت��اأ���ص�����س امل���رك���ز ال��ث��ق��ايف االأوروب�������ي عام 
اأكرث من  وا�صت�صاف  نظم  وقد   ،2002
والت�صميم  املعا�صر  للفن  معر�صاً   50
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  امل��ع��م��اري��ة  وال��ه��ن��د���ص��ة 
االجتماعات  مئات  اإىل  باالإ�صافة  العامل، 
والفعاليات  وال����ن����دوات  ال��ع��م��ل  وور�������س 
 ،1895 ع��ام  وم��ن��ذ  االأخ����رى.  الثقافية 
كان معر�س بينايل البندقية للعمارة اأحد 
اأعرق املوؤ�ص�صات الثقافية يف العامل. وحتى 
من  اأك���رث  الفنون  معر�س  ح�صر  ال��ي��وم، 
ويف ثالثينيات القرن  زائر.   500،000
مهرجانات  امل��ع��ر���س  ع��ن  انبثق  امل��ا���ص��ي، 
وال�صينما  املو�صيقى  على  رك���زت  ج��دي��دة 
البندقية  مهرجان  ذل��ك  يف  مبا  وامل�صرح 
ال�صينمائي يف عام 1932، اأول مهرجان 
اأول  اإقامة  ومتت  التاريخ".  يف  �صينمائي 

معر�س معماري دويل يف عام 1980.

زكي ن�شيبة ُيكّرم الطالبات الفائزات يف م�شابقة م�شبار الأمل الأدبية

ختام املناف�سات بنجاح حتت �سعار الكوادر الإماراتية جدارة و ريادة 

وزير الرتبية والتعليم يتفقد اأداء املت�شابقني خالل امل�شابقة الوطنية ملهارات الإمارات ويطالبهم مبوا�شلة الإبداع
وفق اأرقى املعايري العاملية من اأجل �شناعة الكوادر الإماراتية املبتكرة يعمل  التقني  اأبوظبي  •احلمادي: 

طلبة جامعة اأبوظبي ي�شتعر�شون م�شروعاتهم البحثية يف معر�ص عاملي للعمارة يف اإيطاليا

جفاف العني... الأ�سباب وطرق العلج
وفقًا لآخر تقديرات الأبحاث الطبية 40 % من 

البالغني يف جميع اأنحاء العامل يعانون من جفاف العني
•• دبي - الفجر

مر�س جفاف العني هو حالة �صائعة حتدث عندما ال تكون دموعك قادرة 
كافية  الدموع غري  تكون  اأن  لعينيك. ميكن  الكايف  الرتطيب  على توفري 
وغري م�صتقرة الأ�صباب عدة. على �صبيل املثال، قد يحدث جفاف العني اإذا 
تتبخر  ج��ودة  ذات  كانت  اأو  كافية  غري  عيناك  تفرزها  التي  الدموع  كانت 

ب�صرعة كبرية.
اإذا تركت هذه احلالة  وفًقا للخراء يف م�صت�صفى مورفيلدز دبي للعيون، 
ب��االأمل، وقرحة  التهاب العني وال�صعور  اإىل حدوث  ت��وؤدي  دون عالج، فقد 
العني وندوب على القرنية، اإ�صافة اإىل فقدان جزئي لقدرة االإب�صار. من 
وي�صاب  الزمن  يتقدم مبرور  �صوف  املعالج  العني غري  اأن جفاف  املعروف 
عامل مهم  املبكر  العالج  لذلك  املزمن،  العني  املري�س  مبتالزمة جفاف 
جداً، ميكن ملر�س جفاف العني اأن يوؤثر على جودة حياة امل�صاب، فقد يوؤدي 
اإىل زيادة �صعوبة القيام ببع�س االأن�صطة اليومية، مثل ا�صتخدام الكمبيوتر 
اأن يقلل من درجة حتّمل  اأو القراءة لفرتة طويلة من الوقت، كما ميكن 

البيئات اجلافة، مثل مق�صورة الطائرة.
مر�س  وه��و  ال��ع��ني،  جفاف  مبر�س  املرتبطة  العوامل  م��ن  العديد  هناك 
وقد  االأع��را���س  من  جمموعة  ظهور  اإىل  وي���وؤدي  تدريجياً  يتطور  مزمن 
يوؤدي اإىل اإتالف العينني. ال ُيبدي مر�س جفاف العني جمموعة حمددة 
اأع��را���س خمتلفة بدرجات  اإىل ظ��ه��ور  ي���وؤدي  اأن  االأع���را����س، ومي��ك��ن  م��ن 
متفاوتة ال�صدة عند خمتلف االأ�صخا�س، ولكن قد ال تظهر اأي اأعرا�س يف 

املراحل املبكرة من املر�س
وال�صعور   ، العني  اأو حرقة يف  املر�صى من وخز  ، يعاين  يف مراحل الحقة 
كما لو كان هناك �صيء داخل العني، ونوبات من �صيالن الدموع بعد فرتات 
اإف��رازات منها، وت�صو�س  جفاف �صديدة للعني، اأمل واحمرار العني وخروج 

الروؤية واإرهاق العني .
البالغني  %40 من  ح��وايل  ف��اإن  الطبية  االأب��ح��اث  تقديرات  الآخ��ر  وفقاً 
اأدلة  هناك  ذل��ك،  وم��ع  العني.  يعانون من جفاف  العامل  اأن��ح��اء  يف جميع 
ت�صري اإىل اأن ن�صبة من االأ�صخا�س الذين يعانون من مر�س جفاف العني 
ال يدركون حالتهم املر�صية هذه. بالن�صبة لالأ�صخا�س الذين يعانون من 
مر�س جفاف العني اأن يوؤثر على جودة حياة امل�صاب، فقد يوؤدي اإىل زيادة 
�صعوبة القيام ببع�س االأن�صطة الروتينية اليومية باالإ�صافة اإىل حياتهم 

العملية ما مل يتلقوا العالج املنا�صب.
ي�صعب حتديد االأ�صباب الدقيقة جلفاف العني وميكن اأن ت�صمل جمموعة 
الهرمونية  ال��ت��غ��ريات  فيها  مب��ا  املحتملة  امل�صاهمة  ال��ع��وام��ل  م��ن  وا�صعة 
االإكثار من  اأو  واحل��ار  اجل��اف  )املناخ  البيئية  والعوامل  العمر  والتقّدم يف 
القراءة اأو العمل على الكمبيوتر عندما مييل النا�س الأن يطرفوا عيونهم 
الال�صقة  والعد�صات  بالليزر  العني  وجراحة  االأدوي��ة  وبع�س  اأق��ل(  ب�صكل 
وبع�س احلاالت الطبية، التي ترتاوح من التهاب امللتحمة التح�ص�صي اإىل 

التهاب املفا�صل الروماتيزمي.
اأو  �صًنا  الن�صاء االأكر  يعتر مر�س جفاف العني �صائًعا ب�صكل خا�س عند 
امل�صابات باأمرا�س املناعة الذاتية اأو اأمرا�س العيون اأو االأمرا�س اجللدية 
االأخرى مثل حب ال�صباب والوردية ومر�صى ال�صكر واملر�صى الذين يعانون 
من االكتئاب والقلق واالأ�صخا�س الذين يق�صون �صاعات طويلة اأمام �صا�صة 
الكمبيوتر. كما اأنه يوؤثر على االأ�صخا�س الذين يعانون من نق�س غذائي 
معني اأو اأولئك الذين يتعر�صون با�صتمرار للغبار اأو اأجهزة تكييف الهواء.

م�صت�صفى مورفيلدز دبي للعيون اأن�صاأت خمتر الدموع ومت جتهيزه باأحدث 
اأجهزة الت�صخي�س، ويوفر عالج )E-Eye( بالنور الناب�س املكثف املنظم 

)E-Eye IRPL( مع ن�صبة جناح عالية خالل ب�صع دقائق 
كما ت�صمل االإج��راءات االأخرى التي مُيكن ا�صتخدامها وفقا ل�صدة جفاف 
العني. ليكون من بينها ا�صتخدام قطرات دموع العني اال�صطناعية، عالج 
دوائي يوؤخذ عن طريق الفم، احلفاظ على �صحة العني ونظافتها ب�صكل 
القنوات  ���ص��دادات  �صغرى،  جراحية  عمليات  الغذائية،  وامل��ك��م��الت  جيد، 
عالج  اإىل  اإ���ص��اف��ة  النب�صات.  كثيف  ال�صوئي  ال��ع��الج  جل�صات  الدمعية، 

قطرات العني من م�صل ذاتي.

مدر�شة املرفاأ ت�شارك يف جائزة 
عون للخدمة املجتمعية 2021

•• الظفرة-الفجر

ت�صارك مدر�صة املرفاأ "رو�صة وحلقة اأوىل" يف الدورة ال�صابعة جلائزة عون 
بهدف  االإماراتي،  االأحمر  الهالل  هيئة  اأطلقتها  التي  املجتمعية  للخدمة 
تعزيز التوعية باأهمية العمل التطوعي يف امليدان الرتبوي الذي يعد اأحد 
املدر�صة،  مديرة  امل��رزوق��ي  ح�صن  �صيخة  وقالت   . اال�صرتاتيجية  اأهدافها 
اإنهم اختاروا من جماالت اجلائزة، م�صروع لدعم االأ�صر املتعففة ورعايتهم، 
داعمة،  العطاء" ونفذوا من خالله عدة فعاليات وبرامج  ب�"عطر  و�صمي 
االأمور  واأول��ي��اء  والتعليمية  االإداري����ة  والهيئة  الرو�صة  اأط��ف��ال  مب�صاركة 
عظيمة  قيمة  التطوعي  العمل  اأن  اإىل  الفتة  املحلية.  املوؤ�ص�صات  وبع�س 
ينبغي غر�صها يف نفو�س الطلبة وتاأكيد دورها واأهميتها . وت�صتهدف جائزة 
امل�صاركة  فكرة  وتتمحور  اجلامعة،  حتى  الرو�صة  من  املدار�س  طلبة  عون 
حول تقدمي خدمة جمتمعية من مبداأ القيم التطوعية الرا�صخة، بهدف 
ت�صجيع روح االإبداع واملناف�صة بني الطالب، وحفزهم على ارتياد جماالت 
العمل التطوعي واخلريي، كما ت�صاهم اجلائزة يف تعميق مفهوم التحرك 

الذاتي وا�صتقطاب الطالب للم�صاركة يف اأن�صطة هيئة الهالل االأحمر.
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ك�سف باحثون عن �سبب وجيه لبدء البكاء ب�سعادة: دموعك ميكن اأن تنقذ 
وال�سكري  ال�سرطان  من  مبكر  حتذير  توفري  خ��لل  من  قريبا  حياتك 

واأمرا�س املناعة الذاتية.
والدموع لي�ست الإفرازات اجل�سدية الوحيدة التي ُت�ستخدم 
غري  الت�سخي�سية  الختبارات  من  جديد  جيل  يف 
ا�ستخدام  اأي�سا  اإنه ميكننا  العلماء  املوؤملة. ويقول 
للك�سف  �سمع الأذن وعرق اجل�سد وخماط الأنف 

عن كل الأمرا�س من الكتئاب اإىل النقر�س.

حاالت  ع��ن  بحثا  لالختبار  حديثا  امل��ط��ورة  ال��ط��رق  وه���ذه 
اإىل حتمل  اال�صطرار  املر�صى من  اأن متنع  خطرية، ميكن 

التجربة بوا�صطة االإبر اأو اأجهزة امل�صح.
اآث����ار ثمينة م��ن املواد  اأع��ي��ن��ن��ا ع��ل��ى  ال��رط��وب��ة يف  وحت��ت��وي 
الكيميائية املنذرة التي تدور يف اأج�صادنا. وميكن ا�صتخدامها 

كموؤ�صرات للمر�س.
اليابان، على تطوير  كوبي يف  ويعمل مهند�صون يف جامعة 
ب�صرعة  ال��ث��دي  �صرطان  الكت�صاف  ال��دم��وع  ي�صتخدم  جهاز 
ُتو�صع يف  ثم  ال��ورق  ب�صريط من  الدموع  وجُتمع  و�صهولة. 
وهي   ،exosomes ع��ن  بحثا  يفح�صها  �صوئي  ما�صح 
مثل  م��واد  وحتمل  اخل��الي��ا،  ب��ني  كحامالت  تعمل  جزيئات 
اجلينات والروتينات. وعلى �صبيل املثال، اإذا اأتت من خلية 

�صرطانية، ف�صتحمل جينات وبروتينات حمّورة.
وك�صف الباحثون، الذين كتبوا يف جملة اجلمعية الكيميائية 
اأنهم جنحوا يف تطوير تقنية  املا�صي، عن  العام  االأمريكية 
ل�صرطان  احليوية  املوؤ�صرات  وجدت  التي  الكمبيوتر  رقائق 

الثدي يف دموع املتطوعني.
ويقول الروفي�صور تو�صيفومي تاكيوت�صي، مهند�س االأجهزة 
امل�صيل  عينات  جمع  "ميكن  ال��درا���ص��ة:  ق��اد  ال���ذي  الطبية 
للدموع ذاتيا ب�صهولة با�صتخدام �صريط من ورق الرت�صيح. 
وقد يقلل ا�صتخدام الدموع ب�صكل كبري من تكاليف االختبار 
وي�صمح باكت�صاف �صرطاين اأ�صرع بكثري مما ميكن اأن توفره 
متاحا  اجل��ه��از  ي�صبح  وق��د  حاليا.  ال�صعاعية  ال��ث��دي  �صور 

العام املقبل".
ويف الوقت نف�صه، ي�صتخدم فريق اآخر من العلماء يف جامعة 
طوكيو الدموع مل�صاعدة مر�صى ال�صكري على مراقبة ن�صبة 

ال�صكر يف الدم دون اختبارات وخز االأ�صابع.
يعانون من مر�س  �صخ�س   100 على  اأج��ري��ت  درا���ص��ة  ويف 
الغليكوالبومني  م�صتويات  اأن  اأظ��ه��روا   ،2 ال��ن��وع  ال�صكري 
)بروتني معدل يعك�س متو�صط م�صتويات اجللوكوز يف الدم 
خالل االأ�صبوعني ال�صابقني( يف الدموع ترتبط بامل�صتويات 

املوجودة يف الدم.
واأخر الباحث الرئي�صي، الدكتور ما�صاكازو اأيهارا، اجلمعية 
اأنهم  املا�صي  �صبتمر  ال�صكري يف  لدرا�صة مر�س  االأوروبية 

يقومون االآن ب�صبط نظامهم لال�صتخدام التجاري.
الدموع  ا�صتخدام  ميكنهم  اأن���ه  ف��راي��ر  يف  العلماء  واأع��ل��ن 
املناعة  جهاز  يهاجم  حيث   ،Sjogren متالزمة  الختبار 
واللعاب.  ال��دم��وع  مثل  ال�صوائل  تفرز  التي  الغدد  باخلطاأ 
كما اأنه غالبا ما ي�صيب الغدد التي تفرز املخاط يف الرئتني، 

وميكن اأن ي�صبب التهابا يف الكلى واجلهاز الع�صبي.
كوريا  يف  ال��وط��ن��ي��ة  �صيئول  ج��ام��ع��ة  يف  ع��ل��م��اء  اأف����اد  واالآن، 
االلتهام  ATG5 )بروتني م�صارك يف  اأن كمية  اجلنوبية 
 Sjogren الذاتي( يف الدموع قد ت�صاعد يف ت�صخي�س داء
اأعرا�س جفاف العني بدقة  اأولئك الذين يعانون من  لدى 
اأكر من االختبارات الت�صخي�صية القيا�صية، مثل اختبارات 

الدم واجللد.
 Sjogren ويف جتربة �صملت 86 مري�صا يعانون من عيون
 ATG5 اختبار  ك��ان  اآخ���ر،  �صيء  ب�صبب  العني  جفاف  اأو 
دقيقا بن�صبة %98.4، مقارنة بنتائج االختبارات القيا�صية، 

والتي تراوحت بني %81.7 اإىل %50.8 من الدقة.
وقال اأني�س بارمادا، طالب علوم االأحياء بجامعة كامريدج 
 Good ����اأب���ح���اث���ا يف حت��ل��ي��ل ال����دم����وع، ل ال�����ذي اأج������رى 

من  العديد  قريبا  لها  يكون  قد  ال��دم��وع  اأن   Health
التطبيقات الت�صخي�صية.

التي  املوؤ�صرات  من  العديد  على  الدموع  "حتتوي  ويقول: 
بع�س  من  وا�صعة  جمموعة  لت�صخي�س  ا�صتخدامها  ميكن 
االأمرا�س االأكرث �صيوعا واملدمرة لدينا". وغالبا ما توجد 
هذه العالمات يف الدم، ولكن ميكن احل�صول عليها ب�صهولة 

اأكر من خالل الدموع.
 PLOS واأفاد رواد يف جامعة ديري�صني يف املجر يف جملة
ي�صابون  ال��ذي��ن  االأ�صخا�س  اأن   ،2016 ع��ام  يف   One
اأن لديهم تغريات بروتينية يف دموعهم. ويف  باملر�س يبدو 
لت�صخي�س  مهمة  اأداة  االأذن  �صمع  يكون  قد  نف�صه،  الوقت 

ور�صد االكتئاب واحلاالت املرتبطة بالتوتر.
هرمون  م�����ص��ت��وي��ات  يفح�صون  ال��ب��اح��ث��ون  ك���ان  ول�����ص��ن��وات، 
الكورتيزول للقيام بذلك - فقد كان من ال�صعب العثور على 

طريقة �صريعة و�صهلة. 
 King’s College London واالآن، طور باحثون يف
الكورتيزول  بناء  يتم  وال  االأذن.  ل�صمع  الكورتيزول  اختبار 
نف�صه  ال�صمع  اإن  بل  فح�صب،  االأذن  �صمع  يف  موثوق  ب�صكل 

يحافظ عليه ب�صكل فعال ويقاوم التلوث البكتريي.
اأندري�س هريان فيفي�س،  وابتكر الباحث الرئي�صي، الدكتور 
مع  ولكن  القطن،  قطعة  ي�صبه  ذاتيا  العينات  الأخ��ذ  جهازا 
وجود مكابح متنعه من التوغل بعيدا يف االأذن والت�صبب يف 

تلفها.
واأظهرت االختبارات التي اأجريت على 37 متطوعا، ُن�صرت 
االأذن  �صمع  عينات  اأن  نوفمر،  يف   Heliyon جملة  يف 

تنتج الكورتيزول اأكرث من عينات ال�صعر.
 ،Trears ويقوم الدكتور هريان فيفي�س االآن باإن�صاء �صركة
ال�����ص��وق. وهو  اإىل  ب��ه  العينات اخل��ا���س  اأخ���ذ  لتقدمي ج��ه��از 
اإذا كان ميكن ا�صتخدامه لقيا�س م�صتويات  اأي�صا ما  يدر�س 
اجللوكوز لدى مر�صى ال�صكر، واالأج�صام امل�صادة ل� "كوفيد-

االأذن. �صمع  يف  تفرز  19" التي 
ويف غ�صون ذلك، طور باحثون من الواليات املتحدة وال�صني 
للك�صف  العرق  ي�صتخدم  ارت���داوؤه،  ميكن  جديدا  م�صت�صعرا 
عن املركبات امل�صببة للنقر�س. ويحتوي اجلهاز الرفيع على 
م�صت�صعر كيميائي حمفور بالليزر يحدد حم�س اليوريك - 
الذي توؤدي امل�صتويات العالية منه اإىل النقر�س - برتكيزات 

اأقل بكثري مما ميكن اأن تكت�صفه اختبارات الدم اأو البول.
وا�صتخدم االأطباء جهاز اال�صت�صعار ملراقبة مر�صى النقر�س 
ع��ل��ى م���دار ال�����ص��اع��ة ط���وال اأي����ام االأ���ص��ب��وع. وع��ن��دم��ا ترتفع 
ل��ت��ه��دد بنوبة  ك��اف��ي��ة  ب��درج��ة  ال��ي��وري��ك  م�����ص��ت��وي��ات حم�س 
موؤملة، ميكن للمري�س تناول م�صادات االلتهاب الوقائية يف 
اأعلن جناحه يف جملة  الذي  املطّور،  املنا�صب.ويقوم  الوقت 
االآن  ع��ام��ني،  م��ن��ذ   Nature Biotechnology
بتح�صني امل�صت�صعر بحيث يراقب با�صتمرار عالمات اأمرا�س 

القلب واالأوعية الدموية وال�صكري واأمرا�س الكلى.

دموعك قد تنقذ حياتك قريبا

 طرق جديدة مفاجئة لكت�شاف الأمرا�ص مبكرا!

وقال كبري املوؤلفني املتحم�صني الروفي�صور تريين�س تاون: 
حتى  عاما   12 اإىل   10 من  االنتظار  اإىل  م�صطرا  "ل�صت 
ميكن  ذل���ك،  م��ن  وب���دال  ال�صوق"،  اإىل  م�صمم  ع��ق��ار  ي�صل 

غذائية"  "تغيريات  اإج����راء  ي��ك��ون  اأن 
 ECGC م��رك��ب  ل��ت�����ص��م��ل 

"�صاحرة"  ط�����ري�����ق�����ة 
مل�صاعدة الذاكرة.

كانت  ذل�������ك،  وم�����ع 
ه��ذه ال��ف��ائ��دة اأكرث 
عندما  و�����ص����وح����ا 
وق���������ع ا�����ص����ت����ه����الك 

مع   ECGC
ح����م���������س 

.)FA( الفريوليك
ويوجد حم�س الفريوليك يف اأطعمة مثل اجلزر والطماطم 

واالأرز والقمح وال�صوفان.
وكان هناك 32 فاأرا م�صاركا 
ووقع  التجربة،  يف 
ت���ق�������ص���ي���م���ه���ا 
ئيا  ا ع�صو
ىل  اإ
واح������دة 

من اأربع جمموعات.
ECGC الفئران التي ا�صتهلكت -

- الفئران التي ا�صتهلكت حم�س الفريوليك
- الفئران التي ا�صتهلكت ECGC وحم�س الفريوليك

- الفئران التي تناولت دواء وهميا
ك��ي��ل��وغ��رام م��ن وزن  ب�30 ملغ لكل  ت��ق��در  وك��ان��ت اجل��رع��ة 
اجل�صم، وهي جرعة "جيدة التحمل" ب�صكل خا�س من قبل 

الب�صر اأي�صا.
اأعرا�س م�صابهة لتلك  الفئران، مع  ومتت مقارنة كل هذه 
الفئران  من  مت�صاو  بعدد  األزهامير،  مر�س  يف  تظهر  التي 

"ال�صليمة".
واحدة  يف  اأي�صا  ال�صليمة  الفئران  ت�صنيف  ووق��ع 
التي  التجربة  وتاألفت  االأرب��ع.  البحث  فئات  من 
ا���ص��ت��م��رت ث��الث��ة اأ���ص��ه��ر م��ن اخ��ت��ب��ارات ع�صبية 

اأجريت يف بداية التجربة ونهايتها.
ال��ف��ئ��ران يف متاهة  ُو���ص��ع��ت  امل��ث��ال،  وع��ل��ى �صبيل 
على �صكل حرف Y، مت اختبارها من اأجل الذاكرة 
الب�صر  ي�صتخدمها  مهارة  وهي  املكانية،  العاملة 

الإيجاد طريقهم للخروج من املبنى.
وا�صتك�صفت الفئران ال�صليمة غريزيا كل 
اأو  طعام  ع��ن  بحثا   ،Y متاهة  يف  ذراع 

طريق للهروب.
يف املقابل، مل تكمل الفئران التي تعاين 

من �صعف اإدراكي املهمة مثل نظرائها ال�صليمة.
العالج  ا�صتعاد  اأ�صهر،  ثالثة  "بعد  النتائج:  ت��اون  وو���ص��ف 
األزهامير  فئران  اأداء  وك��ان  متاما  العاملة  ال��ذاك��رة  املركب 

مياثل اأداء فئران املقارنة ال�صحية متاما".

اأنهما  يبدو  الفريوليك  ECGC وحم�س  اأن  ت��اون  وذك��ر 
مي��ن��ع��ان ب��روت��ي��ن��ات االأم��ي��ل��وي��د االأول���ي���ة م��ن االن��ق�����ص��ام اإىل 

بروتينات اأ�صغر، 
ُتعرف با�صم اأميلويد بيتا.

وُيعتقد اأن هذه الروتينات اللزجة االأ�صغر توؤدي اإىل ظهور 
مر�س األزهامير.

ويبدو اأن EGCG وحم�س الفريوليك يقلالن اأي�صا من 
التهاب االأع�صاب واالإجهاد التاأك�صدي يف الدماغ.

مرّكب يف ال�شاي الأخ�شر قد يكون عالجا "�شحريا" ملر�ص األزهامير
ال�ساي الأخ�سر على عك�س م�ساكل  gallate-3-epigallocatechin يف  انده�س باحثون يف جامعة جنوب كاليفورنيا من قدرة مرّكب م�ساد للأك�سدة ي�سمى 
الذاكرة.ومتت طباعة الدرا�سة التي وقعت مراجعتها من قبل الأقران يف جملة الكيمياء البيولوجية، حيث قام فريق البحث بالتحقيق يف اآثار املكون املعروف اأي�سا 

با�سم ECGC على الفئران املربجمة وراثيا لتطوير مر�س األزهامير.
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العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بالن�سر        

 18 / 2021 / 640 عقاري جزئي
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- ماأمون عبد القادر علي ح�صني عطية  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :م�صرف االمارات اال�صالمي �س.م.ع 

املرمة  ومالحقها  بالتملك  املنتهية  االإج��ارة  اتفاقية  بف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
العقار مو�صوع االتفاقية  ب��رد حيازة  املدعى عليه  واإل���زام   ، وامل��وؤرخ��ة 25 / 08 / 2011  التداعي  بني ط��ريف 
واإلزامه بت�صليم العقار املوؤجر للمدعي باحلالة التي كان عليها وقت التعاقد و�صطب اإ�صارة القيد العقاري 
والزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدرها )85،784.48( درهم  اإجمايل االأجرة املتاأخرة املرت�صدة 
ال�صواغل  العقار للمدعي خالياً من  اأجرة بواقع  30،000 درهم حتى تاريخ ت�صليم  بذمته وما ي�صتجد من 
واالأ�صخا�س.و اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للم�صرف املُدعي مبلغ وقدره )473،721.00( درهم  ميثل تعوي�صاً 

عن العطل وال�صرر الذي حلق باملُدعي 
وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 2021/6/13 ال�صاعة 08.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�صور 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بالن�سر 

 781/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  عبدالرحمن بن نا�صر بن حميد النعيمي ب�صفته مالك وكفيل 

�صامن ملديونية فندق تامي �صكوير - موؤ�ص�صة فردية  -  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك را�س اخليمة الوطني �س.م.ع

وميثله:حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)1602339.29( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 

اعالن بالن�سر 
 775/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  علي ر�صا حممد �صريازى  -  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك را�س اخليمة الوطني �س.م.ع

وميثله:حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)2935208.07( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  231/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع الدعوى :  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:1262/2016 جتاري ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )21653( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : موؤ�ص�صة الهرم للعقارات -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ

وميثله:حممد خليفة �صامل الغفلي - �صفته بالق�صية : وكيل
: منفذ  بالق�صية  - �صفته  ذ.م.م  املمتازة  الكهربائية  االن��ارة  1- م�صنع   : اإعالنه  املطلوب 

�صده -  جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )21653( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر 

يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  2323/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع الدعوى :  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:4525/2020 اأمر اداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )118420( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
 : بالق�صية  �صفته    - كويا  ح�صن  كويا  ح�صن  بارامبيل  مو�صارى  جنيد   : االإع��الن  طالب 

طالب التنفيذ
املطلوب اإعالنه : 1- �صتار بي اي ان ال خلدمات رجال االعمال �س.ذ.م.م 2- �صاند تليكودان 

حممد تليكودان - �صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما -  جمهويل حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )118420( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر 

يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  257/2021/208 تنفيذ مدين 
مو�صوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:359 ل�صنة 2020 ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )179666( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : عبا�س عبدالنبي حبيب جعفر علي -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ

املطلوب اإعالنه : 1- عي�صى خداداد علي الرئي�صي - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
  جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )179666( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر 

يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  289/2021/211 تنفيذ عقاري 
مو�صوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2019/777 عقاري كلي واملعدل 
باال�صتئناف رقم:2020/386 ا�صتئناف عقاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )3268707( 

درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : عبدالغفار ح�صني -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ

وميثله:فاطمة حممد علي ح�صني املازمي - �صفته بالق�صية : وكيل
اأند  بيلدرز  ب��ايل  �صركة   -2 ال��ع��ق��اري  للتطوير  االأزرق  ال�صاحل   -1  : اإعالنهما  املطلوب 

ديفلوبرز ليمتد املحدودة - �صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما -  جمهويل حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )3268707( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر 

يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2653/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2427/2020 ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)45618( درهم مع الفائدة القانونيه 9% من تاريخ قيد النزاع �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإع��الن : �صناء لتاأجري ال�صيارات )�صركة ذات م�صوؤولية حم��دودة( -  �صفته بالق�صية : طالب 

التنفيذ 
وميثله:فتيحة حممد برجو قوراري - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- احمد حممد د�صوقي زكي ابراهيم - �صفتهم بالق�صية : منفذ �صدهم 
  جمهول حمل االإقامة 

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : االإع��الن  مو�صوع 
�صتبا�صر االجراءات  املحكمة  ، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )45618( درهم اىل طالب 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2459/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:594/2020 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )30.127.547.5( درهم وا�صرتداد اأ�صول خطابات ال�صمان القائمة مببلغ 
)2.381.989( درهم من املدعي عليها االوىل �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب االإعالن : بنك اال�صتثمار �س.م.ع -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهم : 1- بلودان ل�صناعة اجهزة التحكم �س.ذ.م.م 2- ارون با�صيل برييريا- �صفتهم 

بالق�صية : منفذ �صدهم  -   جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )30.127.547.5( وق��دره  به 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما  �صتبا�صر االج��راءات 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 1247/2020/18 عقاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )4770723.83( درهم والر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام مع الزام 
املدعي عليها بكافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 

طالب االإعالن :  بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق االو�صط املحدود فرع دبي  - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- ايزابيل ايلونا ميت�صيل�صن �صفته بالق�صية : مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
الدعوى  يف   2021/5/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�صوع 
املذكورة اأعاله بالزام املدعي عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ ومقداره )4.770.723.83( درهم والفائدة 
الزمتها  كما  ال��ت��ام  ال�صداد  وحتى   2020/12/21 يف  احلا�صل  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �صنويا   %9 ب��واق��ع 
امل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2335/2021/60 امر اداء    

مو�صوع الدعوى :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )14.823.00( درهم 
والر�صوم وامل�صاريف  

طالب االإعالن : االمانة ملقاوالت التك�صية واالر�صيات  -  �صفته بالق�صية : مدعي
املطلوب اإعالنهم : 1- مانك انترييرز �س.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه 

 جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن :  طلب ا�صت�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/4/12 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )14.823( درهم قيمة ال�صيك 000248 مع الفائدة 
القانونية بواقع 5% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد وبالر�صوم وامل�صاريف 
ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ولكم احلق يف اإ�صتئناف االأمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 1086/2019/20 جتاري كلي 

مو�صوع الدعوى : دعوى مطالبة مالية مببلغ )2.068.508.00( درهم اماراتي مع الفائدة 
القانونية بواقع 9% والزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 

طالب االإعالن / 1-�صركة احلبتور لل�صيارات �س.ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : مدعي
املطلوب اإعالنهم :  1-  فيت لتاأجري ال�صيارات �س.ذ.م.م 2- حممد با�صل حممود جمال الدين 3- 

ن�صرين حممود جمال الدين -   �صفتهم بالق�صية : مدعي عليهم -  جمهويل حمل االقامة 
م��و���ص��وع االإع�����الن :  ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا دع����وى م��ط��ال��ب��ة م��ال��ي��ة مببلغ 
)2.068.508.00( درهم اماراتي مع الفائدة القانونية بواقع 9% والزام املدعي عليهم بالر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم االحد  املوافق  2021/6/6  ال�صاعة 9.30 �س 
يف قاعة التقا�صي عن بعد  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ، علما باأن مت اعادة 

الدعوى من حمكمة اال�صتئناف ملحكمة اول درجة
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بالن�سر 

 310/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  ريني�س برتوكيم م.م.ح

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�صركة تران�س اأ�صيا برايفت كابيتال ليميتد وميثلها مديرها 

ال�صيد/�صاندرا جيفري - وميثله:فهد احمد علي حممد بن متيم 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)122993735.70( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 

اعالن بالن�سر 
 69/2019/250 بيع عقار مرهون 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صدهما/1-  فاطمة حجي نا�صر عبداهلل 2- احمد عبداهلل اأحمد املال
جمهويل حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك االمارات دبي الوطني �س.م.ع
  وميثله:جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي 

املطالبة  قيمة  ل�صداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2021/5/17  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
وقدرها )7.000.000( درهم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ 
امل��ادة 295 من قانون  املزايدة وفقا لن�س  العقار حمل الرهن بطريق  اع��اله واال بيع 
االجراءات املدنية )نوع العقار ار�س - املنطقة نايف - رقم االر�س 680 - رقم البلدية 

292-118 - امل�صاحة 303.61 مرت مربع. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 

 اعالن بالن�سر
يف  الإ�ستئناف رقم 941/2021/300 ا�ستئناف مدين 

مو�صوع االإ�صتئناف: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/355 مدين كلي 
والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب  

طالب االإعالن : نقوال فريديريك ماري فورنري  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف
وميثله :  خالد حممد عبدالرحيم بنار العو�صي - �صفته  بالق�صية : وكيل

 املطلوب اإعالنه : 1- �صفيان بن احلبيب كانون  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده.
جمهول حمل االإقامة 

كلي  م��دين   2019/355 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد   : االإع��الن  مو�صوع 
،   وحددت لها جل�صه يوم اخلمي�س املوافق 2021/6/17  ال�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  عن  التقا�صي 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 

 اعالن بالن�سر
1302/2021/305 ا�ستئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /1- احمد عبدالقادر حمدان زهران )كفيل �صامن( - 
العامة  للتجارة  تيليكوم  فا�صت   / امل�صتاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
2020/591 جتاري  رقم  بالدعوى  ال�صادر  ا�صتاأنف/احلكم  قد   - ���س.ذ.م.م 
كلي  ،  وحددت لها جل�صه يوم االثنني املوافق 2021/6/14 ال�صاعة 10.00 
او من ميثلكم  يقت�صي ح�صوركم  وعليه  بعد  التقا�صي عن  بقاعة  �صباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 1871/2021/16 جتاري جزئي 
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها )برميري االمارات خلدمات التموين ذ.م.م - فرع 

دبي( مببلغ وقدره )122.040.43( درهم والر�صوم واملحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 

طالب االإعالن / 1-املخبز اجلديد ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : مدعي
املطلوب اإعالنه :  1-  برميري االم��ارات خلدمات التموين ذ.م.م - فرع دبي -   �صفته بالق�صية : 

مدعي عليه -  جمهويل حمل االقامة 
)برميري  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : االإع���الن  مو�صوع 
االمارات خلدمات التموين ذ.م.م - فرع دبي( مببلغ وقدره )122.040.43( درهم والر�صوم واملحاماة 
املعجل بال  بالنفاذ  التام و�صمول احلكم  ال�صداد  القانونية 12% من تاريخ املطالبة وحتى  والفائدة 
التقا�صي  قاعة  ال�صاعة 8.30 �س يف  املوافق  2021/6/8   الثالثاء   يوم  لها جل�صة  كفالة. وح��ددت 
عن بعد  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 1622/2021/16 جتاري جزئي 
 PEBDUB813196:مو�صوع الدعوى : املطالبة بالغاء وانهاء خطاب ال�صمان البنكي رقم

ال�صادر عن بنك اإت�س اإ�س بي �صي ميدل اي�صت ليمتد بقيمة )1.133.776( درهم من قبل املدعية 
ل�صالح املدعي عليها ك�صمان للم�صروع املتعاقد عليه بني الطرفني مبوجب عقد املقاولة املوؤرخ 

2018/1/22 واعتباراه كاأن مل يكن 
طالب االإعالن / 1-جي بي كية انرتنا�صيونال �صي�صتمز ان�صتالي�س �س.ذ.م.م-  �صفته بالق�صية : مدعي

املطلوب اإعالنه :  1-  موؤ�ص�صة ال�صباح للمقاوالت الكهربائية وامليكانيكية وال�صحية )�صيمكو( فرع 
اأبوظبي -   �صفته بالق�صية : مدعي عليه -  جمهويل حمل االقامة 

ال�صمان  وان��ه��اء خطاب  بالغاء  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : االإع���الن  مو�صوع 
اإ�س بي �صي ميدل اي�صت ليمتد بقيمة  اإت�س  البنكي رقم:PEBDUB813196 ال�صادر عن بنك 
بني  عليه  املتعاقد  للم�صروع  ك�صمان  عليها  املدعي  ل�صالح  املدعية  قبل  من  دره��م   )1.133.776(
امل��وؤرخ 2018/1/22 واعتباراه كاأن مل يكن. وحددت لها جل�صة يوم  املقاولة  الطرفني مبوجب عقد 
االحد  املوافق  2021/6/6  ال�صاعة 8.30 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك 

بثالثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 942/2020/18 عقاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : احلكم بف�صخ عقد البيع وال�صراء املوقع بني املدعي واملدعي عليهما بح�صب املادة 1-7 

من العقد املذكور وملخالفة هذين االخرين بنودها لناحية عدم اجناز البناء يف املوعد املحدد وعدم الت�صليم 
الزامهما بالتكافل والت�صامن فيما بينهما باعادة كافة االموال امل�صددة من قبل املدعي والبالغة )395.264( 

درهم باال�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا من تاريخ اال�صتحقاق حتى ال�صداد التام 
طالب االإعالن :  فيليب مبدى متى  - �صفته بالق�صية : مدعي 

الديوان   - حاليا  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ال��دي��وان   -2 ليمتد  �صنرت ماجنمنت  ت��اون   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب 
لل�صيانة العامة ذ.م.م �صابقا -  �صفتهم بالق�صية : مدعي عليهم - جمهويل حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2021/4/11 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
يوؤديا  ب��اأن  بالت�صامن  عليهما  املدعي  وبالزام  التداعي  مو�صوع  بالوحدة  واخلا�س  وال�صراء  البيع  عقد  بف�صخ 
للمدعي مبلغ مقداره )395.264( درهم والفائدة بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة احلا�صل يف 2020/10/25 
   ، املحاماة  اتعاب  وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل  الر�صوم  املدعي عليهما  والزمت  ال�صداد  وحتى متام 
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�سعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2998/2020/16 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم مببلغ وقدره )395348.27( درهم 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم 

بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب االإعالن :  ال�صركة املتحدة لتاجري ال�صيارات فرع من وايف للنقل  ذ.م.م  - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- ا�س اإم اإي جي دي�صرتيببو�صن ذ.م.م -  �صفتهم بالق�صية : مدعي عليهم 
 جمهويل حمل االإقامة 

املذكورة  املنعقدة بتاريخ 2020/11/24 يف الدعوى  االإع��الن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها  مو�صوع 
اأعاله ل�صالح/ ال�صركة املتحدة لتاجري ال�صيارات فرع من وايف للنقل  ذ.م.م بالزام املدعي عليها االوىل بان 
املطالبة وحتى متام  تاريخ  اعتبارا من  �صنويا  توؤدي للمدعية مبلغ )395348.27( درهم وفوائده بواقع %9 
ال�صداد والزمتها امل�صروفات والف درهم اتعاب املحاماة ورف�صت مازاد على ذلك من طلبات ،   حكما مبثابة 
با�صم  االع��الن �صدر  لن�صر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  احل�صوري 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�سعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 589/2021/11 مدين جزئي  
مو�صوع الدعوى : مطالبة مالية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )26.291.35( درهم والفائدة 

القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام 
طالب االإعالن :  اخلط ال�صاخن للتجارة العامة �س.ذ.م.م  - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- عبد اخلليل حممد اهلل كرميي -  �صفتهم بالق�صية : مدعي عليهم 
 جمهويل حمل االإقامة 

املذكورة  الدعوى  يف   2021/4/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�صوع 
اأعاله ل�صالح/ اخلط ال�صاخن للتجارة العامة �س.ذ.م.م بقررت املحكمة ا�صدار قرار منهي للخ�صومة وفقا 
لن�س املادة 54 من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�صوري الزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ )7.350( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد 
والزمته املنا�صب من الر�صوم وامل�صاريف ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ،   حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
 اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 322/2021/661 ا�ستئناف عقاري 
مو�صوع الدعوى: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1157 ل�صنة 2020 عقاري 

جزئي والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب  
 : بالق�صية  �صفته   - ذ.م.م   لال�صثمار  دب��ي  جممع  تطوير  �صركة   : االإع����الن  ط��ال��ب 

م�صتاأنف
املطلوب اإعالنه : 1- ا�صيت�س بل�س للعقارات �س.ذ.م.م  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف 

�صده. جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2020/1157 عقاري جزئي   
بقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة    2021/6/16 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  عن  التقا�صي 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
 اعالن بالن�سر

916/2021/305 ا�ستئناف مدين  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /1- �صيف بن عبد املجيد �صليمان - جمهول حمل االقامة 
وميثله:حممد  الع�صا�صي  عبداهلل  بن  �صعيد  بن  حممد   / امل�صتاأنف  ان  مبا 
ال�صادر  القرار/احلكم  ا�صتاأنف  قد   - الريكي  عبدالرحيم  حم�صن  عبداهلل 
بالدعوى رقم 2021/32 مدين كلي ، وحددت لها جل�صه يوم اخلمي�س املوافق 
يقت�صي  وعليه  بعد  عن  التقا�صي  بقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2021/6/10

ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

Date 3/ 6/ 2021  Issue No : 13256
Notification by Publication for a Defendant

Before Case Management Office, 
Sharjah Federal Civil Court of First Instance

Case no. SHCFICIREA2021/0003415/ Civil (Partial)
To Defendant: JIANGUO GU
Unknown Place of residence: Dubai, International City, China Road 0508531988
Upon the request of the plaintiff/ RIZEWAN AHMAD ABDUL GHAFFAR, 
nationality: Pakistan who filed the case against you requesting the following: 
• Bind the defendant to transfer the car to his name and pay the fine AED 400 till date. 
• Bind the defendant to pay the costs and expenses and attorney fees statement.
• Notify the defendant with the hearing session and the 
• The ruling shall have an immediate execution pursuant to Article 229, section (5) 
of Civil Procedure Law.
You are requested to present on 16/06/2021 before Case Management Office, Sharjah 
Federal Civil Court of First Instance- office no. (Office of Case admin no.11), via 
WhatsApp No. 065024274 in person or to be represented by a legal attorney. To submit 
a Plea with the entire document attached in order to consider the above- mentioned 
case number in your capacity as a Defendant. Legal Services Office   
Shamaa Ahmad Rased Alsalman  

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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املال والأعمال

تلقت الجائزة هذا العام طلبات مشاركة من 151 دولة، أي ما يمثل 77% من عدد دول العالم، وقد شملت مشاركات من دول جزرية صغيرة مثل فيجي وكيريباتي

تلقت الجائزة 4000 طلب مشاركة ضمن الفئات الخمس لدورة عام 2022

رقم قياسي في عدد المشاركات العالمية

التوجهات الجديدة

151
دولة

من دول
العالم

%

سيتم ا�عالن عن الفائزين بالجائزة في يناير 2022

طلبات المشاركة في أرقام

879 1,201627534

طلب مشاركة في دورة عام 2022

المدارس الثانويةالمياهالغذاءالصحة
العالمية 

759 
الطاقة

تشمل قائمة الدول ا�كثر مشاركة

الوالياتالهندالصين
المتحدة ا�مريكية

البرازيل كينيا

جائزة زايد لالستدامة هي جائزة عالمية رائدة أطلقتها دولة ا�مارات تخليد� �رث ا�ب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب ا� ثراه. 

ساهمت الجائزة من خالل حلول الرواد ومشاريع المدارس الثانوية، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إحداث تأثير ايجابي في حياة أكثر من 352 مليون شخص. 

أطلقت القيادة في دولة ا�مارات جائزة زايد لالستدامة في عام 2008 لتكون بمثابة جائزة تكرم الرواد الذين يقدمون حلوًال مستدامة تحمل مقومات االبتكار 
والتأثير وا�لهام ضمن خمس فئات هي الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والمدارس الثانوية العالمية. 

77

4,000

تم تقديم مجموعة متنوعة من الطلبات ضمن جميع الفئات، مصممة  •
لتوظيف تقنيات مبتكرة وحلول مجتمعية من أجل االستجابة للجائحة والحد  

من تبعاتها السلبية، والتخفيف من آثارها االجتماعية واالقتصادية والبيئية  

تم اقتراح حلول لنشر الرعاية الصحية عن ُبعد من خالل توفير الخدمات  •
الصحية عن ُبعد أو العيادات المتنقلة لمعالجة ا�مراض المعدية   

والمتعلقة بصحة المواليد وا�مهات  

كان التركيز الكبير على التحّول العالمي في قطاع الطاقة واضح� من خالل الكم الهائل من المشاركات التي تتناول حلوًال تتعلق بتوفير الطاقة وتحويل النفايات   •

إلى الطاقة وحلول كفاءة الطاقة  

عمدت العديد من الحلول إلى تعزيز سلسلة القيمة للزراعة المستدامة من أجل تسريع وتيرة تحقيق ا�من الغذائي   •

ما زال توفير المياه النظيفة يمّثل مشكلة عالمية رئيسية كما يتضح من الحلول التي ركزت على تقنيات استخراج المياه وتنقيتها ومعالجة المياه العادمة  •

ركزت المشاركات القادمة من الدول الجزرية بشكل رئيسي على مشكلة التغير المناخي، وسلطت الضوء على ضرورة االلتزام بالعمل المناخي وتحقيق االستدامة البيئية   •

تركيز الطلبات بشكل متزايد على توظيف تكنولوجيا الجيل التالي مثل الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت ا�شياء لمعالجة القضايا االستدامة والدفع باتجاه  •

التحّول الرقمي  

تعكس الطلبات العديدة المقدمة في فئة المدارس الثانوية العالمية  •
تنامي دور الشباب في تسريع وتعزيز الجهود في مجال المناخ  

والتنمية المستدامة   

شملت العديد من طلبات المشاركة ضمن هذه الفئة مشاريع زراعة   •
مستدامة مثل االستفادة من الحدائق المدرسية لتوفير الغذاء   

للمدرسة والمجتمع المحيط  

االستجابة لجائحة كوفيد-19 
والتعافي منها

تعزيز مشاركة
الشباب

العمل المناخي

الحتاد للطريان ت�شتاأنف رحالتها 
اإىل الرباط وبوكيت يف ال�شيف

•• اأبوظبي-وام:

ت�صتاأنف االحتاد للطريان رحالتها اإىل الرباط باململكة املغربية ابتداء من 
23 يونيو 2021 اإ�صافة اإىل بوكيت ابتداء من 1 يوليو 2021.

وتبداأ خدمة االحتاد للطريان اإىل الرباط برحلتني اأ�صبوعيتني واإىل بوكيت 
بثالث رحالت اأ�صبوعية على منت طائرة بوينغ 787-9 درمياليرن.

واأطلقت االحتاد للطريان موؤخراً خدمة “معتمد ل�صفر” لت�صهيل جتربة 
ذات  وثائقهم  �صحة  من  بالتحقق  للم�صافرين  ال�صماح  خالل  من  ال�صفر 

ال�صلة بكوفيد-19 قبل الو�صول اإىل املطار.
اال�صتمتاع  من  امل�صافرون  �صيتمكن  م�صبقاً،  التحقق  اإج���راءات  اإنهاء  وم��ع 
“ُمعَتَمد  خ��دم��ة  مكاتب  اإىل  مبا�صرة  وال��ت��وّج��ه  ال�صريع  امل�����ص��ار  بخدمة 

لل�صفر” لتجربة �صفر �صل�صة يف املطار.

فالي دبي ت�شغل ثالث رحالت اأ�شبوعية 
اإىل نابويل اعتبارا من اأول يوليو

•• دبي- وام: 

اأعلنت فالي دبي ام�س عن ا�صتئناف عملياتها اإىل نابويل يف اإيطاليا اعتبارا 
من االأول من يوليو املقبل وبواقع ثالث رحالت ا�صبوعيا اإىل مطار نابويل 
الدويل »NAP« مما يوفر خيارات او�صع للم�صافرين من االإم��ارات هذا 
ال�صيف. ومت اإن�صاء ممر �صفر خال من احلجر ال�صحي بني اإيطاليا ودول 
االإمارات لتمكني امل�صافرين من ال�صفر بني البلدين مع قيود اأقل ويتوجب 
على امل�صافرين اح�صار نتيجة اختبار كوفيد19- �صلبية قبل 48 �صاعة من 
الركاب  اإيطاليا �صيطلب من جميع  اإىل  الو�صول  االإم��ارات. وعند  مغادرة 
الذين تزيد اأعمارهم عن عامني اإجراء اختبار لالج�صام امل�صادة ويعد ممر 
ال�صفر االآمن مع اإيطاليا هو االأحدث يف �صل�صلة من االتفاقيات التي وقعتها 

االإمارات مبا فيها اتفاقيات مع البحرين واليونان و�صربيا.
اأ�صبوعيا  اأرب��ع رح��الت  اإىل  نابويل  اإىل  ع��دد رحالتها  دب��ي  ف��الي  و�صتزيد 

اعتبارا من 1 اأغ�صط�س املقبل.

الغالرييا بجزيرة املاريه ي�شتقبل اأكرث 
من 2.7 مليون زائر خالل مايو 2021

•• اأبوظبي-وام: 

زائر  2.7 مليون  اأكرث من  اأبوظبي،  املاريه يف  الغالرييا بجزيرة  ا�صتقبل 
ي�صهدها  �صهرية  اإقبال  ن�صبة  اأعلى  هذه  وتعد   ،2021 مايو  �صهر  خالل 
اأع��ق��اب �صهر حافل بالفعاليات  ال��ي��وم. وت��اأت��ي ه��ذه االأرق���ام يف  املركز حتى 
املتنوعة التي ت�صمنت عرو�س �صهر رم�صان املبارك وعيد الفطر ال�صعيد، 
واإطالق فعالية “�صيف ا�صتوديو” كجزء من احلملة الرتويجية “احتفل 
متجر  افتتاح  مايو  �صهر  خ��الل  امل��رك��ز  �صهد  كذلك  النكهات«.  م��ن  بعامل 
وافتتاح اإثنني من املتاجر الفاخرة  األعاب االأطفال ال�صهري “تويز اآر اأ�س”، 
اإط��الق العديد من عرو�س  اإىل جانب  اإيف �صان لوران”،  و”  “رولك�س” 
ال�صهر باإطالق  الطعام والرتفيه مثل فعالية »Eat & Play« واختتم 
خاللها  وقدمت  اأي���ام،  لثالثة  امتدت  التي  الكرى  التخفي�صات  فعالية 
نخبة من املتاجر تخفي�صات غري م�صبوقة و�صلت اإىل %80. وقال ديفيد 
الزوار  من  الكبري  االإق��ب��ال  ه��ذا  اإن  الغالرييا  مركز  ع��ام  مدير  روبن�صون، 
الغالرييا  بها  يتمتع  التي  املميزة  املكانة  يعك�س   2021 مايو  �صهر  خالل 
كوجهة مف�صلة للت�صوق والرتفيه واحلياة الع�صرية يف اإمارة اأبوظبي مع 

حر�صنا الدائم على تطبيق اأعلى معايري ال�صحة وال�صالمة للجميع.

جائزة زايد لال�شتدامة تو�شع انت�شارها العاملي وت�شجل رقمًا قيا�شيًا با�شتقبال طلبات م�شاركة من 151 دولة 
 •• اأبوظبي- الفجر: 

اأع��ل��ن��ت ج��ائ��زة زاي���د ل��ال���ص��ت��دام��ة، اجل��ائ��زة العاملية 
االإم��ارات لتكرمي حلول  دول��ة  اأطلقتها  التي  الرائدة 
طلباً   4000 ا�صتلمت  اأن��ه��ا  امل��ب��ت��ك��رة،  اال���ص��ت��دام��ة 
 ،2022 لعام  دورت��ه��ا  امل�صاركة يف  ب��اب  اإغ���الق  عقب 
مقارنة  ب��امل��ئ��ة   68.5 بن�صبة  زي����ادة  ب��ذل��ك  حم��ق��ق��ًة 
بالدورة املا�صية. وكانت اجلائزة قد ا�صتقبلت طلبات 
)كوفيد-19(  ج��ائ��ح��ة  ظ����روف  ظ���ل  يف  امل�����ص��ارك��ني 

العاملية لفرتة و�صلت اإىل �صتة اأ�صهر.
الكبرية املقدمة مدى تطّور  اأعداد الطلبات  وتعك�س 
ا�صتقطبت  حيث  العاملي،  انت�صارها  وتنامي  اجلائزة 
م�����ص��ارك��ات م��ن 151 دول����ة، مت��ث��ل اأك���رث م��ن ثالثة 
اأرباع دول العامل. وجاء عدد كبري من هذه امل�صاركات 
املعرفة،  على  قائمة  اقت�صادات مبتكرة  ذات  دول  من 
وجميعها تطمح اإىل تطبيق حلول وتقنيات متطورة 
وتو�صيع نطاق ا�صتخدامها و�صط م�صهد عاملي �صريع 
ت��وزي��ع اجلوائز  ت��اأج��ي��ل حفل  اأع��ق��اب  ال��ت��ط��ور.  ويف 
انتقال  �صيتم  )كوفيد-19(،  ب�صبب   2021 ل��دورة 
يف  للم�صاركة  تلقائياً   2021 يف  املقدمة  امل�صاركات 
ويعّد  اجل����دد.  امل��ت��ق��دم��ني  ج��ان��ب  اإىل   2022 دورة 
اهتمام  على  م��وؤ���ص��راً  امل�صاركة  طلبات  اأع���داد  ارت��ف��اع 
ال�����ص��رك��ات ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة وامل��ن��ظ��م��ات غري 
باال�صتدامة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ث��ان��وي��ة  وامل���دار����س  ال��رب��ح��ي��ة 
والعمل املناخي وو�صعها �صمن اأولوياتهم، وتطلعهم 
اإىل اجلائزة كمحّفز لالبتكار وحتقيق تاأثري اإيجابي 

على حياة الب�صر يف امل�صتقبل.
وبهذه املنا�صبة، قال معايل الدكتور �صلطان بن اأحمد 
اجلابر، وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة، املدير 
العام جلائزة زايد لال�صتدامة: “متا�صياً مع توجيهات 
تر�صيخ  يف  دوره��ا  اجلائزة  توا�صل  الر�صيدة،  القيادة 
اإرث وروؤية الوالد املوؤ�ص�س ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 
نهيان، طّيب اهلل ثراه، وتكري�س التزام دولة االإمارات 
وي�صرنا  االإن�صانية.  اال�صتدامة ودعم اجلهود  بتعزيز 
على  امل�����ص��ارك��ة  طلبات  م��ن  الكبري  ال��ع��دد  ه��ذا  تلقي 
العامل،  يواجهها  التي  ال�صعبة  الظروف  من  الرغم 
وهذا يوؤكد على تنامي اهتمام املبتكرين باإيجاد حلول 
عملية ت�صهم يف تعزيز اال�صتدامة، و�صت�صتمر اجلائزة 
امل�صاريع  اأ���ص��ح��اب  بدعم  اأه��داف��ه��ا  لتحقيق  بال�صعي 
وت�صعى  للم�صتقبل  تخطط  التي  واملوؤ�ص�صات  املبتكرة 

الإحداث تغيري اإيجابي يف عاملنا نحو االأف�صل«. 

على  م�����ع�����ال�����ي�����ه  واأك���������������د 
امل�����ص��ارك��ات وحلول  اأه��م��ي��ة 
التي  املبتكرة  اال���ص��ت��دام��ة 
ا���ص��ت��ق��ب��ل��ت��ه��ا اجل���ائ���زة من 
خمتلف دول العامل والتي 
املجتمع  �صعي  م��ع  تتوافق 
جهوده  ل��ت��وح��ي��د  ال�����دويل 
العمل  ت��ف��ع��ي��ل  اأج�����ل  م���ن 
امل����ن����اخ����ي ق���ب���ي���ل م���وؤمت���ر 
م�صرياً   ،)COP 26(
اإىل اأن هذه احللول ميكن 
اأن حتقق فوائد اقت�صادية 
ملمو�صة اإ�صافة اإىل دورها 

يف تطوير املجتمعات.
املقدمة  امل�صاركات  وج��اءت 
ه���������ذا ال�������ع�������ام ل���ت���ح���اك���ي 
ال����ع����امل����ي مع  االه�����ت�����م�����ام 
ب���دء م��رح��ل��ة ال��ت��ع��ايف من 
)كوفيد-19(،  ج��ائ��ح��ة 
طلبات  اإج������م������ايل  ف����م����ن 
فئتي  ا�صتحوذت  امل�صاركة، 
الغذاء وال�صحة على اأعلى 
 1201 ب����واق����ع  ال��ن�����ص��ب 
طلباً للغذاء، و879 طلباً 
ا�صتقبلت  ف��ي��م��ا  لل�صحة، 

طلباً،   759 ال��ط��اق��ة  ف��ئ��ة 
املدار�س  لفئة  بالن�صبة  اأم��ا  طلباً.   627 املياه  وفئة 
وهو  طلباً،   534 ا�صتقبال  مت  فقد  العاملية  الثانوية 
واإغ���الق  االأو����ص���اع احل��ال��ي��ة  اإىل  بالنظر  ك��ب��ري  رق���م 
املدار�س يف غالبية الدول، وبالتايل فاإن هذه االأرقام 
ت�صكل داللة وا�صحة على التزام ال�صباب العاملي ببناء 

م�صتقبل م�صتدام. 
وتوؤكد اأعداد امل�صاركات الكبرية من الرازيل والهند 
على  وال�صني،  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  وكينيا 
احللول  لدعم  رائ��دة  عاملية  كمن�صة  اجل��ائ��زة  اأهمية 
والتاأثري  االبتكار  مقومات  متتلك  التي  امل�صتدامة 
الرئي�صية  العاملية  االأ���ص��واق  �صمن  امللهمة  واالأف��ك��ار 
وال��ن��ا���ص��ئ��ة ع��ل��ى ح���د ����ص���واء. وت��ع��ك�����س ه���ذه الزيادة 
من  التي  والفر�س  التحديات  تنّوع  م��دى  امللحوظة 

�صاأنها امل�صاهمة يف بناء م�صتقبل م�صتدام. 
وترافقت الزيادة الكبرية يف اأعداد املتقدمني هذا العام 

الرقعة  وتنوع  ات�صاع  مع 
للمتقدمني،  اجلغرافية 
نامية  دواًل  �صملت  والتي 
ومتقدمة، باالإ�صافة اإىل 
مناطق بعيدة مثل فيجي 
يعك�س  م���ا  وك���ريي���ب���ات���ي، 
اجلائزة مبوا�صلة  التزام 
الذين  ال���رواد  ا�صتقطاب 
ي��ع��م��ل��ون يف اإط�����ار روؤي����ة 
حتقيق  اإىل  ترمي  عاملية 
اأهداف التنمية امل�صتدامة 
واإحداث  املتحدة  ل��الأمم 
اي��ج��اب��ي يف حياة  ت���اأث���ري 

املاليني حول العامل.
كما �صهدت اجلائزة زيادة 
م��ل��ح��وظ��ة ه���ذا ال���ع���ام يف 
ط���ل���ب���ات امل���������ص����ارك����ة من 
باهتمامها  ُت���ع���رف  دوٍل 
الوا�صح بتطوير ابتكارات 
م�صتدامة، وذلك يف اإطار 
لدعم  اجل�����ائ�����زة  ج���ه���ود 
ال�صغرية  ال���������ص����رك����ات 
واملنظمات  وامل��ت��و���ص��ط��ة 
وت�صجيع  الربحية،  غري 
ليكونوا  ال�صباب  ومتكني 
روداً م�صتقبليني يف جمال 
اال�صتدامة ولي�صاهموا بدور فاعل يف دعم املجتمعات. 
ت��ل��ق��ي ط��ل��ب��ات م�صاركة  ذل����ك م���ن خ����الل  وجت�����ص��د 
واليابان،  وروان����دا،  اأفريقيا،  جنوب  دول  م��ن  كثرية 
وكولومبيا،  واملك�صيك،  وال���دمن���ارك،  واأن��دون��ي�����ص��ي��ا، 
وغريها. ويف �صوء التحديات املتوا�صلة التي تفر�صها 
ن�صبة  على  ال�صحة  فئة  ا�صتحوذت  العاملية،  اجلائحة 
ك���ب���رية م���ن ط��ل��ب��ات امل�������ص���ارك���ة. ورك�����ز ال���ع���دي���د من 
احللول املقدمة على االأمرا�س املعدية، والتي �صملت 
اآثارها  من  واحل��د  كوفيد-19  جلائحة  اال�صتجابة 
عر  �صواء  �صحية  حلول  تقدمي  خالل  من  ال�صلبية 
التوا�صل  من�صات  اأو  اجل��وال��ة،  العيادات  اأو  الهاتف، 
االإل��ك��رتوين. كما رك��ز ع��دد م��ن احل��ل��ول اأي�����ص��اً على 
حديثي ال��والدة واالأط��ف��ال و�صحة االأم��ه��ات، وهو ما 
املراأة وحتقيق  العامل ال�صحي لتمكني  اأهمية  ُيظهر 

غريها من املحاور الرئي�صية الأجندة اال�صتدامة. 

اأك��ر عدد  على  ا�صتحوذت  التي  الغذاء،  فئة  و�صهدت 
التي  امل�صتدامة  احل��ل��ول  م��ن  العديد  الطلبات،  م��ن 
العدد  تناول  حني  يف  للزراعة،  القيمة  �صل�صلة  تدعم 
االأكر من الطلبات املقدمة زراعة املحا�صيل وحلول 
عملية  ا�صتمرار  اأي�����ص��اً  يعك�س  م��ا  االأغ��ذي��ة،  �صناعة 

التحول �صمن نظم الغذاء العاملية.
الطاقة  توفري  على  الرتكيز  الطاقة  فئة  وتوا�صل 
وحلول الطاقة ال�صم�صية لال�صتفادة من االنخفا�س 
عاملياً.  ال�صم�صية  الطاقة  تكنولوجيا  لتكلفة  امل�صتمر 
الطاقة  ك��ف��اءة  جم��ايل  على  اأي�صاً  تركيز  هناك  كما 
وتخزين الطاقة، ما يظهر تنامي االهتمام بالتحول 
يف ق��ط��اع ال���ط���اق���ة.  وف��ي��م��ا ي��خ�����س ف��ئ��ة امل���ي���اه، ركز 
املياه  ا�صتخراج  تقنيات  على  احللول  من  كبري  ع��دد 
�صمن  وخ�صو�صاً  العادمة،  املياه  ومعاجلة  وتنقيتها 
املجاالت التي لها عالقة مبواجهة االأوبئة والكوارث 
الطبيعية. يف حني كانت هناك حلول متعلقة بالنقل 
واأزمة  املياه  �صح  مل�صكلة  ا�صتجابة  والتوزيع، وذلك يف 

املياه التي تتفاقم على م�صتوى العامل.
م�صتقبل  دع��م  يف  ي�صهم  ملمو�س  اآخ���ر  ت��وج��ه  وث��م��ة 
فئة  �صمن  امل�صاركات  زي���ادة  يف  ويتمثل  اال���ص��ت��دام��ة، 
اهتمام  تنامي  يعك�س  ما  العاملية،  الثانوية  امل��دار���س 
املناخ  جم��ال  يف  اجل��ه��ود  وت��ع��زي��ز  ت�صريع  يف  ال�صباب 
والتنمية امل�صتدامة خالل ال�صنوات االأخرية. وت�صمن 
م�صاريع  الفئة  ه��ذه  يف  امل�صاركة  طلبات  من  العديد 
املدر�صية  ت��ت��م��ح��ور ح���ول اال���ص��ت��ف��ادة م��ن احل���دائ���ق 
ما  وهو  املحيط،  واملجتمع  للمدر�صة  الغذاء  لتوفري 
اال�صتدامة  قطاع  بطبيعة  ال�صباب  وع��ي  على  ي��وؤك��د 
قيا�صياً  وت��داخ��ل جم��االت��ه.وح��ق��ق��ت اجل��ائ��زة رق��م��اً 
الطلبات  تقدمي  امل�صاركة يف  ال��دول  الأع��داد  بالن�صبة 
2022، ما يظهر مدى قدرتها كجائزة  ل��دورة عام 
عاملية على التكيف مع االأو�صاع املتغرية وامل�صاهمة يف 
الذي يركز على ت�صريع  “عقد العمل املناخي”  دعم 
امل�صتدامة  التنمية  اأه����داف  لتحقيق  ال��ع��م��ل  وت���رية 
لالأمم املتحدة. ومتا�صياً مع طبيعة قطاع اال�صتدامة 
وتداخل جماالته، ركزت معظم الطلبات املقدمة على 
تعزيز مرونة النظم البيئية وخف�س التكلفة، لترز 
بذلك املزايا االقت�صادية التي توفرها احللول املبتكرة 
يف جمال اال�صتدامة واملناخ، كما ركز العديد من هذه 
احللول على توظيف اجليل القادم من التكنولوجيا 
االأ�صياء”  و”اإنرتنت  اال�صطناعي  الذكاء  خالل  من 

لتو�صيع نطاق التاأثري. 

غرفة عجمان ت�شتهدف ا�شتدامة معار�شها املتخ�ش�شة لدعم اع�شائها
•• عجمان - الفجر

التنفيذي  املدير   � الظفري  نا�صر  اأفاد 
االأع�صاء  ودع������م  االإت���������ص����ال  ل���ق���ط���اع 
عجمان،  و���ص��ن��اع��ة  جت�����ارة  غ���رف���ة  يف 
املتخ�ص�صة  امل���ع���ار����س  ���ص��ن��اع��ة  اأن 
لها  عجمان  غ��رف��ة  يف  واإ�صتمراريتها 
القيادة  من  بتوجيهات  خا�صة  اأولوية 
العليا يف الغرفة، بهدف دعم اأع�صائها 
و���ص��م��ان من���و االأع���م���ال وت��ه��ي��ئ��ة بيئة 
ودولياً  واإق��ل��ي��م��ي��اً  حم��ل��ي��اً  ت��روي��ج��ي��ة 
ال�����ص��راك��ات و�صمان  ت��ع��زي��ز  ت�����ص��ب يف 
االعمال  واإ�صتدامة  االن�صطة  تو�صيع 
مب��ا ي��واك��ب اأه����داف ال��غ��رف��ة وخطتها 

االإ�صرتاتيجية.
اإ�صتهلت  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  اأن  واأو����ص���ح 
تبعات  ب��ع��د  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  م��ع��ار���ص��ه��ا 
اجل��ائ��ح��ة مب��ع��ر���س ع��ج��م��ان ال���دويل 
للتعليم والتدريب االإفرتا�صي، لتوؤكد 
العقبات  تذليل  على  جهودها  الغرفة 
فر�س  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  وال���ت���ح���دي���ات 
االإ�صتثمارية  البيئة  تدعم  م�صتدامة 
اأع�صائها،  م�����ص��ال��ح  رع���اي���ة  وت�����ص��م��ن 
االإقت�صادي  “القطاع  ق��ائ��اًل  واأ���ص��اف 
ال��ت��ن��اف�����ص��ي ي��ت�����ص��م ب��ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة يف 
واملتغريات  ال���ت���اأث���ريات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
امل��ت��الح��ق��ة، واإق��ت�����ص��اد االإم�����ارات يعزز 
ت��ن��اف�����ص��ي��ت��ه االإق���ل���ي���م���ي���ة وال����دول����ي����ة 
متغريات  اأي  م���ع  ���ص��ري��ع��اً  ب��ال��ت��ع��اط��ي 
العاملي  االإق��ت�����ص��ادي  ي�صهدها  ط��ارئ��ة 
لقيادتنا  ال���ث���اق���ب���ة  ال��������روؤى  ب��ف�����ص��ل 
ظل  يف  امل�صتقبل  واإ�صت�صراف  الر�صيدة 

�صيا�صات مرنة و�صريعة تواكب تطلعات 
اأ�صحاب االعمال وامل�صتثمرين«. 

ال����دويل  اأن م��ع��ر���س ع��ج��م��ان  واأك������د 
للتعليم والتدريب ميثل اأحد املعار�س 
الرئي�صية التي حتر�س غرفة عجمان 
على تنظيمها �صنوياً،  موؤكداً اأن تنظيم 
يعك�س   2021 اإف��رتا���ص��ي��اً  امل��ع��ر���س 
اإ�صتمراريته  و���ص��رورة  املعر�س  اأهمية 
التعليمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ب��ني  ال��رب��ط  يف 
واملوؤ�ص�صات  الطلبة  وب��ني  ج��ان��ب  م��ن 
للتعرف  اآخ����ر  ج��ان��ب  م���ن  التعليمية 
املتاحة  والتخ�ص�صات  ال��رام��ج  على 
وامل�صتحدثة وخطوات القبول والر�صوم 

التعليمية  واملنح الدرا�صية وغريها. 
 واأ�صاد نا�صر الظفري   رئي�س اللجنة 
بالتعاون  املعر�س،  لفعاليات  املنظمة 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزراة  ب��ني  ال��ق��ائ��م 

معر�س  ل��ف��ع��ال��ي��ات  املنظمة  وال��ل��ج��ن��ة 
وجذب  وال���ت���دري���ب  للتعليم  ع��ج��م��ان 
ال��ط��ل��ب��ة واأول�����ي�����اء االم������ور وال����ك����وادر 
التدري�صية لزيارة املعر�س واالإ�صتفادة 
والتعرف  امل�����ص��اح��ب��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
داخل  م��ن  التعليمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  على 
التخ�ص�صات  واب�����رز  ال���دول���ة  وخ�����ارج 
�صوق  م�����ع  امل����ت����واف����ق����ة  االأك�����ادمي�����ي�����ة 
التي  املتغريات  ظ��ل  يف  ال�صيما  العمل 
تداعيات  ب�صبب  العمل  �صوق  �ص��هدها 
ال�صوء  ت�صليط  جانب  اإىل  اجلائحة، 

االم���������ارات يف جمال  م���ن���ج���زات  ع���ل���ى 
باإنطباعات  واأ����ص���اد  ال���ع���ايل.  التعليم 
زوار املعر�س وردود االفعال االإيجابية 
نظ��راً  املنظم������ة  اللجنة  ر�صدتها  التي 
املن�صة من حماك������اة واقعية  ملا وفرته 
الزوار  بني  املبا�صر  التوا�صل  باإمكانية 
وممثلي اجلهات امل�صاركة، االأمر الذي 
للن�صخة  الالفت  االقبال  على  اإنعك�س 
االفرتا�صية االوىل من املعر�س حيث 
 2500 اأكرث من   زار من�صة املعر�س 

زائر. 

واأكد نا�صر الظفري اأن اللجنة املنظمة 
وا�صعة  جمموعة  اإ�صتقطاب  ت�صتهدف 
التعليم  وم��وؤ���ص�����ص��ات  اجل��ام��ع��ات  م���ن 
العايل من داخل وخارج الدولة خالل 
 »aetex 2022« ال���ق���ادم  امل��ع��ر���س 
ن���ظ���راً مل���ا مي��ث��ل��ه م���ن امل��ع��ر���س من�صة 
التعليمي  القطاع  واق��ع  ملناق�صة  هامة 
واإ�صت�صراف  وادوات�������ه  ب��ت��خ�����ص�����ص��ات��ه 
بني  ال����رتاب����ط  يف  ودوره  مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ه 
ووظائف  االأك���ادمي���ي���ة  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات 

امل�صتقبل.
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5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�صركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ص��اف��ه  املو�صحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س ف�صاء - املنطقة : وادي ال�صفا 7 - رقم االر�س 1057 - رقم البلدية 5767 - 665 - امل�صاحة : 1091.70 

مرت مربع - التقييم : 1.880.151.00 درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عنوانه : خارج الدولة : الدامنارك ، عنوانه املختار : مكتب املجموعة القانونية حمامون وم�صت�صارون قانونيون - اإمارة دبي - 
بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج خليفة - مكاتب ال�صاحة ب - جناح رقم 313 

: احل��رة جلبل علي - مبنى جافزا رقم  املنطقة   - دب��ي - جبل علي  اإم���ارة   - االإم���ارات    : �صيدرا ليمتد - عنوانه   : املنفذ �صده 
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5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�صافه  املو�صحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 68 - ا�صم املبنى : ذا برمي تاور - رقم العقار : 703 - امل�صاحة : 487.06 

مرت مربع املقدرة ب��� )5،242،665( درهم ويباع العلى عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2014/1441 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: ه�صام حممد عفيفي عبدالكرمي - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بور�صعيد - بناية دبي الوطنية للتاأمني - مقابل �صيتي �صنرت - الطابق 6 - �صقة 602 
املنفذ �صده : طارق حممد ال�صيد ح�صني  - عنوانه :  اإمارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - بناية ال�صيخ احمد بن �صعيد نف�س بناية بنك نور 

اال�صالمي - جمموعة العربية لال�صتثمار املحدودة - الطابق 9 - �صقة رقم 910 ارابيان جروب 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
www.emiratesauction.( او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين

20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع  ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : وحدة عقارية )حتت االإن�صاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 46 - رقم املبنى Moon Tower - ا�صم املبنى 

: Moon Tower - رقم الوحدة : 904 امل�صاحة : 74.23 مرت مربع قيمتها )743030.70( درهم العلى عطاء. 
نوع العقار : وحدة عقارية )حتت االإن�صاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 46 - رقم املبنى Moon Tower - ا�صم املبنى 

: Moon Tower - رقم الوحدة : 1303 امل�صاحة : 140.38 مرت مربع قيمتها )1388417.01( درهم العلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/3572 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: ال�صركة العربية ملواد البناء  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بور �صعيد - بناية �صنرتيون �صتار - بلوك B - مكتب 

 3166394140 مكاين    042208558  : رقم  هاتف   ،  806 &  807
املنفذ �صده : عبداهلل خليفة اأحمد الفهد املهريي - واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - الر�صاء االوىل - مكتب رقم 901 ملك �صمري ابراهيم طالب - �صارع رقم 16 - املنطقة : 373 الر�صاء 
- بناية TOWERS D2 الطابق التا�صع - رقم مكاين 1911578460  

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
www.emiratesauction.( او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين

ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع 
التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
 نوع العقار : ح�صة املنفذ �صده يف االر�س رقم 371  - املنطقة : ام �صقيم االوىل - م�صاحة احل�صة 286،35 مرت مربع بقيمة 1777660 درهم 
 نوع العقار : ح�صة املنفذ �صده يف االر�س رقم 524  - املنطقة : ال�صفا الثانية - م�صاحة احل�صة 137،63 مرت مربع بقيمة 740586 درهم 
 نوع العقار : ح�صة املنفذ �صده يف االر�س رقم 234  - املنطقة : ام ال�صقيم الثالثة - م�صاحة احل�صة 825،81 مرت مربع بقيمة 7111050 درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم 2018/1814 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: عقل ما�صت الل ما�صت - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع الر�صيد - �صارع رقم 14 ب -بيت 16 - غرفة رقم 

 3103496738  / مكاين  رقم   04/2500008 هاتف   - طالل  ماركت  �صوبر  مقابل   -  1
16 - غرفة رقم  14 ب -بيت  اإم��ارة دبي - ديرة - �صارع الر�صيد - �صارع رقم  املنفذ �صده : عقل ما�صت الل ما�صت - عنوانه : 

 3103496738  / مكاين  رقم   04/2500008 هاتف   - طالل  ماركت  �صوبر  مقابل   -  1
5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�صافه  املو�صحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س ف�صاء - املنطقة : وادي ال�صفا 7 - رقم االر�س 1057 - رقم البلدية 5767 - 665 - امل�صاحة : 1091.70 

مرت مربع - التقييم : 1.880.151.00 درهم.
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2017/529 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: �صركة ايجيندوم االإمارات - ايه بي ا�س 

عنوانه : خارج الدولة : الدامنارك ، عنوانه املختار : مكتب املجموعة القانونية حمامون وم�صت�صارون قانونيون - اإمارة دبي - 
بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج خليفة - مكاتب ال�صاحة ب - جناح رقم 313 

: احل��رة جلبل علي - مبنى جافزا رقم  املنطقة   - دب��ي - جبل علي  اإم���ارة   - االإم���ارات    : �صيدرا ليمتد - عنوانه   : املنفذ �صده 
 114 رقم  مكتب   - االول  الطابق   -  16

5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�صافه  املو�صحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 68 - ا�صم املبنى : ذا برمي تاور - رقم العقار : 703 - امل�صاحة : 487.06 

مرت مربع املقدرة ب��� )5،242،665( درهم ويباع العلى عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم 2014/1441 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: ه�صام حممد عفيفي عبدالكرمي - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بور�صعيد - بناية دبي الوطنية للتاأمني - مقابل �صيتي �صنرت - الطابق 6 - �صقة 602 
املنفذ �صده : طارق حممد ال�صيد ح�صني  - عنوانه :  اإمارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - بناية ال�صيخ احمد بن �صعيد نف�س بناية بنك نور 

اال�صالمي - جمموعة العربية لال�صتثمار املحدودة - الطابق 9 - �صقة رقم 910 ارابيان جروب 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
www.emiratesauction.( او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين

20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع  ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : وحدة عقارية )حتت االإن�صاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 46 - رقم املبنى Moon Tower - ا�صم املبنى 

: Moon Tower - رقم الوحدة : 904 امل�صاحة : 74.23 مرت مربع قيمتها )743030.70( درهم العلى عطاء. 
نوع العقار : وحدة عقارية )حتت االإن�صاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 46 - رقم املبنى Moon Tower - ا�صم املبنى 

: Moon Tower - رقم الوحدة : 1303 امل�صاحة : 140.38 مرت مربع قيمتها )1388417.01( درهم العلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2019/3572 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: ال�صركة العربية ملواد البناء  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بور �صعيد - بناية �صنرتيون �صتار - بلوك B - مكتب 

 3166394140 مكاين    042208558  : رقم  هاتف   ،  806 &  807
املنفذ �صده : عبداهلل خليفة اأحمد الفهد املهريي - واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - الر�صاء االوىل - مكتب رقم 901 ملك �صمري ابراهيم طالب - �صارع رقم 16 - املنطقة : 373 الر�صاء 
- بناية TOWERS D2 الطابق التا�صع - رقم مكاين 1911578460  

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
www.emiratesauction.( او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين

ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع 
التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
 نوع العقار : ح�صة املنفذ �صده يف االر�س رقم 371  - املنطقة : ام �صقيم االوىل - م�صاحة احل�صة 286،35 مرت مربع بقيمة 1777660 درهم 
 نوع العقار : ح�صة املنفذ �صده يف االر�س رقم 524  - املنطقة : ال�صفا الثانية - م�صاحة احل�صة 137،63 مرت مربع بقيمة 740586 درهم 
 نوع العقار : ح�صة املنفذ �صده يف االر�س رقم 234  - املنطقة : ام ال�صقيم الثالثة - م�صاحة احل�صة 825،81 مرت مربع بقيمة 7111050 درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

ملتقى الأعمال بني ال�شارقة والربتغال يعرف بالفر�ص ال�شتثمارية الواعدة
•• ال�شارقة-وام: 

ن��ظ��م��ت غ���رف���ة ال�����ص��ارق��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
واال�صتثمار  للتجارة  الرتغالية  الوكالة 
ال�صارقة  ب��ني  “االأعمال  ملتقى  ام�����س 
والرتغال” الذي ياأتي مبنا�صبة ا�صتقبال 
الرتغالية  اجلمعية  م��ن  لوفد  الغرفة 
 »AIMMP« االأخ���������ص����اب  ل�����ص��ن��اع��ة 
الرامية  ا�صرتاتيجيتها  اإط���ار  يف  وذل���ك 
بهدف  ال��دول  خمتلف  مع  التوا�صل  اإىل 
وبناء  ال�صارقة  اإم��ارة  القت�صاد  الرتويج 
اأف�صل العالقات بني جمتمعات االأعمال 
و التعرف على اأهم الفر�س اال�صتثمارية 
وتبادل  ال��رت��غ��ال  جمهورية  يف  امل��ت��اح��ة 
والتجارية  االقت�صادية  واالأف��ك��ار  االآراء 

بني اجلانبني.
الغرفة  مبقر  عقد  ال��ذي  امللتقى  ح�صر 
عبد العزيز حممد �صطاف م�صاعد مدير 
االأع�صاء  ل��ق��ط��اع خ��دم��ات  ال��غ��رف��ة  ع���ام 
ال�صادرات  لتنمية  ال�صارقة  مركز  مدير 
واإب��راه��ي��م را���ص��د اجل����روان م��دي��ر اإدارة 
ال���ع���الق���ات االق��ت�����ص��ادي��ة وال��ت�����ص��وي��ق يف 
غرفة ال�صارقة ودانيال بونتا�س امل�صت�صار 
االقت�صادي يف �صفارة جمهورية الرتغال 
ل���دى ال��دول��ة وف��ي��ت��ور ب��ورك��ا���ص��ي رئي�س 
اإىل ج��ان��ب ح�صد من  ال��رت��غ��ايل  ال��وف��د 
رجال االأعمال الرتغاليني واالإماراتيني 
املتخ�ص�صني ب�صناعة االأخ�صاب و�صناعات 
عن  ممثلني  امل��ل��ت��ق��ى  ح�صر  ك��م��ا  اأخ����رى 
ال�صارقة  مل���ط���ار  احل�����رة  امل��ن��ط��ق��ة  ه��ي��ئ��ة 
لال�صتثمار  ال�����ص��ارق��ة  وه��ي��ئ��ة  ال������دويل 
روؤ�صاء  م��ن  وع���دد  والتطوير”�صروق” 

االأق�صام ومدراء الدوائر يف الغرفة.
بالفر�س  ال��ت��ع��ري��ف  امللتقى  وا���ص��ت��ه��دف 
وا�صتعرا�س  امل�����ص��رتك��ة  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
يف  الثنائية  وال�ص�����راكات  التع����اون  اآف��اق 
واإتاحة  م��ت��ن��وع��ة  اق��ت�����ص��ادي�����ة  ق��ط��اع��ات 
الفر�صة للم�صاركني من رج�������ال االأعمال 
بنظرائه����م  ل��الل��ت��ق�����������������اء  ال��ب��ل��دي��ن  يف 
لدى  املتاح�������ة  التع������اون  فر�س  ملناق�صة 

اجلانبني.
واأك�����د ع��ب��د ال��ع��زي��ز حم��م��د ���ص��ط��اف اأن 
ي�����ص��ك��ل ح��ل��ق��ة ج���دي���دة ت�صاف  امل��ل��ت��ق��ى 
للوفود  امل��ت��ب��ادل��ة  ال���زي���ارات  �صل�صلة  اإىل 
ال�صارقة  اإم��ارة  بني  والتجارية  الر�صمية 
يناير  �صهر  يف  تكللت  وال��ت��ي  وال��رت��غ��ال 
املا�صي باإطالق جمل�س العمل الرتغايل 
ي��ع��د م���ب���ادرة ت�صهم  ال����ذي  ال�����ص��ارق��ة  يف 
البلدين  ب��ني  املتينة  ال��رواب��ط  تعمق  يف 
الوثيقة  العالقات  �صل�صلة  اإىل  وت�صاف 
كان  وال��ت��ي  ال�صابقة  االأع����وام  م���دار  على 
التي  والتجارية  الر�صمية  البعثة  اآخرها 
نظمتها الغرفة اإىل العا�صمة الرتغالية 
الغرفة  ا�صتقبال  و   2018 يف  ل�صبونة 
الرتغالية  واال�صتثمار  التجارة  لوكالة 

يف اأكتوبر املا�صي.
ولفت �صطاف اإىل اأن العالقات االقت�صادية 
االإماراتية الرتغالية ت�صهد تطورا كبريا 
خالل ال�صنوات املا�صية حيث بلغ اإجمايل 
حجم التجارة اخلارجية 358،3 مليون 
دوالر اأمريكي حتى العام 2019 كما بلغ 
222 مليون دوالر  حجم ال��واردات نحو 
.. م�صريا اإىل اأن القطاعات اال�صتثمارية 
ه��ي قطاعات  االإم������ارات  ال��رت��غ��ال��ي��ة يف 

والنقل  ال��ع��ق��ارات  يف  متخ�ص�صة  نوعية 
واملجاالت  والبناء  والت�صييد  والتخزين 
التجزئة  وجت������ارة  وال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
يف  االإماراتية  اال�صتثمارات  تركزت  فيما 
البرتويل  اال�صتثمار  الرتغال بقطاعات 
النفط  ع��ن  والتنقيب  ال��ط��اق��ة  وت��ول��ي��د 

والغاز الطبيعي.
التجاري  ال���ت���ب���ادل  ح��ج��م  اأن  واأو�����ص����ح 
ال���ب���ل���دي���ن و�صل  ب�����ني  ال���ن���ف���ط���ي  غ�����ري 
امل���ا����ص���ي���ة نحو  ����ص���ن���وات   10 ال������  خ�����الل 
كما  دوالر  مليار   2،894،300،000
والبعثات  امل��ت��ب��ادل��ة  ال����زي����ارات  اأ���ص��ه��م��ت 
اتفاقية   13 نحو  توقيع  اإىل  التجارية 
اأ�صا�صا  بنت  ا�صرتاتيجية  و�صراكة  تعاون 
للعالقات االقت�صادية املتينة التي ي�صعى 
امل�صاهمة يف تعزيزها ودفعها  اإىل  امللتقى 
البناء  ال���ت���ع���اون  م���ن  اأرح������ب  اآف������اق  اإىل 

والفاعل.
وقال اإن غرفة ال�صارقة تتطلع من خالل 
اأهمية  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  اإىل  امل��ل��ت��ق��ى  ه���ذا 
والتوا�صل  امل�����ص��رتك  ال��ع��م��ل  ا���ص��ت��م��رار 
ترجمة  االأع��م��ال  جمتمعي  ب��ني  املبا�صر 
لروؤية القيادة الر�صيدة يف تنمية وتقوية 
ال�صديقة  ال���دول  م��ع  ال�صارقة  ع��الق��ات 
ت��ع��د وج���ه���ة جاذبة  ك��ون��ه��ا  وال�����ص��ق��ي��ق��ة 
ل��رج��ال االأع��م��ال مل��ا تتمتع ب��ه م��ن موقع 
ولوج�صتية  حت��ت��ي��ة  وب��ن��ى  ا���ص��رتات��ي��ج��ي 
وتنوع  حم��ف��زة  ا�صتثمارية  وبيئة  عالية 
قطاعات  يف  رائ���دة  وم�صاريع  اقت�صادي 
املجال  يف  خ��ا���ص��ة  املنطقة  ع��ل��ى  ج��دي��دة 
وال�صناعة  وال�صياحة  والبيئي  ال�صحي 
النوعية  القطاعات  من  الكثري  وغريها 

التي جنحت بالفعل يف جذب ا�صتثمارات 
�صخمة اإىل االإمارة.

م��ن ج��ان��ب��ه اأث��ن��ى دان���ي���ال ب��ون��ت��ا���س على 
ج��ه��ود غ��رف��ة ال�����ص��ارق��ة يف ت��ن��ظ��ي��م هذا 
اجلهات  م��ن  نخبة  يجمع  ال���ذي  امللتقى 
االقت�صادي  ال��ت��ع��اون  ب��ت��ط��وي��ر  امل��ه��ت��م��ة 
الثنائي وا�صفا بيئة االأعمال يف ال�صارقة 
باأنها متميزة ومبتكرة وتتمتع مبقومات 
عاملية ومزايا تناف�صية كبرية .. الفتا اإىل 
اأن دولة االإمارات عموما واإمارة ال�صارقة 
مثاليا  اقت�صاديا  �صريكا  تعتر  خ�صو�صا 
ملجتمع االأعمال الرتغايل .. م�صريا اإىل 
لالإمارات  ال��رت��غ��ال  ���ص��ادرات  حجم  اأن 
بلغت نحو 173 مليون يورو و42 مليون 
ي���ورو ���ص��ادرات م��ن االإم�����ارات للرتغال 
برتغالية  ���ص��رك��ة   1029 ن��ح��و  وي��وج��د 

ت�صدر منتجاتها لدولة االإمارات.
واأ�صار اإىل اأن مزايا اال�صتثمار يف جمهورية 
الرتغال متنوعة اإىل جانب الت�صهيالت 
للم�صتثمرين  احل��ك��وم��ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
خا�صة من حيث اال�صتثناءات ال�صريبية 
�صي�صكل  امل��ل��ت��ق��ى  ه�����ذا  اأن  م���ع���ت���را   ..
واع��د من  م�صتقبل  نحو  ان��ط��الق  نقطة 
البلدين  ب���ني  االق��ت�����ص��ادي��ة  ال�����ص��راك��ات 

ال�صديقني.
ال��ع��ج��ل��ة مدير  وق������دم م�������روان ����ص���ال���ح 
امل�صتثمرين  خل��دم��ات  ال�����ص��ارق��ة  م��رك��ز 
عر�صا  امل���ل���ت���ق���ى  يف  م�������ص���ارك���ت���ه  خ�����الل 
وامل�صتثمرين  االأع��م��ال  ل��رج��ال  تعريفيا 
ال��رت��غ��ال��ي��ني ب��ني م��ن خ��الل��ه املقومات 
بها  تتمتع  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة  اال�صتثمارية 
ملناخ  امل�صجعة  والطبيعة  ال�صارقة  اإم���ارة 

منظومتها  م�صتعر�صا   .. فيها  االأع��م��ال 
جتعل  التي  التنوع  �صديدة  االقت�صادية 
من اال�صتثمار يف �صتى القطاعات جمزيا 

وواعدا.
دوالر  م��ل��ي��ار   220 ه��ن��اك  اأن  واأو����ص���ح 
ال�������ص���ارق���ة يف عام  اأج���ن���ب���ي يف  ا���ص��ت��ث��م��ار 
 1117 ن��ح��و  ت���وف���ري  مت  ك��م��ا   2020
اخلدمات  اإىل  م�صريا   .. جديدة  وظيفة 
خلدمات  ال�����ص��ارق��ة  م��رك��ز  يقدمها  ال��ت��ي 
تاأ�صي�س  لت�صهيل  “�صعيد”  امل�صتثمرين 
اخلا�صة  امل���ع���ام���الت  واإجن������از  االأع����م����ال 
بامل�صتثمرين �صمن نافذة واحدة لكل ما 
يتعلق باخلدمات احلكومية اال�صتثمارية 
يف اإم������ارة ال�����ص��ارق��ة وب���زم���ن ق��ي��ا���ص��ي ال 

يتجاوز 60 دقيقة.
ملطار  احل���رة  املنطقة  هيئة  ممثل  واأك���د 
يف  املنطقة  م�صاركة  اأن  ال��دويل  ال�صارقة 
ا�صرتاتيجيتها  م��ن  ك��ج��زء  ت��اأت��ي  امللتقى 
ال�صركات  م���ع  ال��ت��وا���ص��ل  اإىل  ال���رام���ي���ة 
باملزايا  لتعريفهم  ال��دول��ي��ة  واملوؤ�ص�صات 
الفريدة التي تقدمها حرة مطار ال�صارقة 
التي ت�صم اأكرث من 7500 �صركة والتي 
واإعفاء  بالكامل  االأع��م��ال  متلك  ت�صمل 
ال�صرائب  م���ن  ب���امل���ائ���ة   100 ب��ن�����ص��ب��ة 
اإىل  بالكامل  االأرب����اح  واإم��ك��ان��ي��ة حت��وي��ل 
احلوافز  اإىل  اإ���ص��اف��ة  االأ���ص��ل��ي  امل��وط��ن 
الرتغايل  االأعمال  جمتمع  اأمام  املتاحة 
لل�صركات  الهيئة  تقدمها  ال��ت��ي  وامل��زاي��ا 
يف  لال�صتثمار  املتطلعني  وامل�صتثمرين 
باخلدمات  وم��زودة  واآمنة  م�صتقرة  بيئة 
التي  املتكاملة  التحتية  والبنية  املي�صرة 

ت�صهم يف ازدهار ا�صتثماراتهم.

ويز اإير اأبوظبي ت�شرّي 
رحالت جديدة اإىل كي�شيناو

•• اأبوظبي-الفجر: 

دولة  الوطنية يف  الطريان  �صركات  اأح��دث  اأبوظبي”،  اإير  “ويز  اأعلنت 
اإىل  جديدة  جوية  رح��الت  ت�صيري  ب��دء  عن  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
كي�صيناو عا�صمة مولدوفا بدءاً من 4 �صبتمر 2021، ويرتفع بذلك 

عدد الوجهات التي ت�صل اإليها طائرات ال�صركة اإىل 25 وجهة.
ومن املقرر اأن ت�صري ويز “اإير اأبوظبي” رحالتها اإىل كي�صيناو مبعدل 
التذاكر من  اأ�صعار  وتبداأ  والثالثاء.  ال�صبت  يومي  االأ�صبوع  رحلتني يف 
wizzair. االإل��ك��رتوين  املوقع  على  وتتوفر  اإم��ارات��ي*،  دره��م   179

com، وتطبيق الهاتف املتحرك اخلا�س بال�صركة.
اأمام  الفر�صة  اأبوظبي ومدينة كي�صيناو  الرحالت اجلديدة بني  وتتيح 
املقيمني يف دولة االإمارات لزيارة االأ�صدقاء واالأقارب، اأو ال�صفر بداعي 

العمل، اأو اال�صتمتاع بتجارب ال تن�صى وا�صتك�صاف اأماكن جديدة.
وتعتر عا�صمة جمهورية مولدوفا كي�صيناو املركز ال�صناعي الرئي�صي 
للدولة، حيث تقع على نهر بيك و�صط اجلزء اجلنوبي من الدولة. وتتميز 
املدينة بغناها الثقايف و�صروحها املعمارية الفخمة ومناظرها الطبيعية 

اخلالبة ومطبخها الفريد، لتوفر ل�صيوفها جتربة ا�صتثنائية.
“ويز  ال��ع��ام ل�ص���ركة  امل��دي��ر  ���ص��اي��ك  ف���ان  ك��ي�����س  ق�����������ال  ال�����ص��دد،  وب��ه��ذا 
من  ج��دي��دة  رح�����الت  اإط������الق  ع��ن  االإع���الن  “ي�ص�����عدنا  اأبوظبي  اإي��ر 
اأبوظبي اإىل كي�صيناو بعد حتديث قائمة الدول اخل�صراء والتي �صملت 

مولدوفا. 
وتوؤك�����د” ويز اإير اأبوظبي” يف الوقت الذ����ي اأعلنت في����ه اأب����وظب�ي عن 
االإقب�������ال  م�ص������توى  وارتف����اع  ال�ص������فر  على  املفرو�صة  القيود  تخفيف 
اإ�صافية  �ص������فر  ف���������ر�س  بتوفري  التزامه�����ا  ال��ص�فر،  اأن�ص������طة  على 
لعمالئها عر تو�صيع �صبكة وجهاتها احلالي������ة لت�ص�������م وجهات جديدة 

ومتميزة.«
طراز  م��ن  ط��ائ��رات   4 اأبوظبي”  اإي���ر  “ويز  ط��ائ��رات  اأ���ص��ط��ول  وي�صم 
ب�صمة  اأقل  لل�صركة  تتيح  التي  كلًيا،  اجلديدة   A321neo اإيربا�س 

بيئية ممكنة مقارنة مبناف�صيها يف املنطقة.
طائراتها  �صبكة  عر  وال�صالمة  ال�صحة  اإج���راءات  ال�صركة  طّبقت  كما 

حر�صاً على �صحة و�صالمة امل�صافرين وطاقم الطائرة. 

م�شرف الإمارات للتنمية ودبي التجاري يتعاونان لدعم امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة
•• اأبوظبي-وام:

مذكرة  للتنمية  االإم������ارات  م�����ص��رف  وق���ع 
ت��ف��اه��م م���ع ب��ن��ك دب����ي ال���ت���ج���اري لتقدمي 
ب����رام����ج ����ص���م���ان���ات ائ���ت���م���ان���ي���ة واإق�����را������س 
واملتو�صطة  ال�صغرية  للم�صاريع  م�صرتك 

يف االإمارات.
وتعد هذه املذكرة جزءا من التزام م�صرف 
االأجندة  اأه���داف  بدعم  للتنمية  االإم����ارات 
التي   ،2021 االإم�����ارات  ل��روؤي��ة  الوطنية 
امل�صاريع  ع���م���ل  ب���ي���ئ���ة  دع������م  ع���ل���ى  ت����رك����ز 
باالإ�صافة  الدولة،  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية 
املحلي  ال��ن��اجت  يف  م�صاهمتها  حت�صني  اإىل 
ال�صراكة  و���ص��رتك��ز  االإم���ارات���ي.  االإج��م��ايل 
للم�صاريع  مت��وي��ل��ي��ة  ح���ل���ول  ت���وف���ري  ع��ل��ى 
اإحدى  تعتر  والتي  واملتو�صطة،  ال�صغرية 

الركائز االقت�صادية لدولة االإمارات.
اأحمد حممد  التفاهم كل من  وقع مذكرة 
النقبي، الرئي�س التنفيذي مل�صرف االإمارات 
ف����ان ليندر،  ب��رين��د  وال���دك���ت���ور  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، 

الرئي�س التنفيذي لبنك دبي التجاري.
ومبوجب مذكرة التفاهم، �صيقدم م�صرف 
االإمارات للتنمية برنامج االإقرا�س امل�صرتك 
و ال�صمانات االئتمانية اإىل عمالء بنك دبي 
التجاري من امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة. 

لبنك  ميكن  التفاهم،  م��ذك��رة  ومبقت�صى 
دب���ي ال��ت��ج��اري ت��ق��دمي مت��وي��ل ي�����ص��ل اإىل 
اأو  ال�صغرية  لل�صركات  دره��م  ماليني   10
%50 من قيمة  تكون  اأن  املتو�صطة، على 
م�صرتك  اإق��را���س  اأو  ب�صمانة  الت�صهيالت 

من م�صرف االإمارات للتنمية.
التجاري  دب����ي  ب��ن��ك  ���ص��ي��زود  م���ن ج��ان��ب��ه، 
وامل��ت��و���ص��ط��ة بح�صاب  ال�����ص��غ��رية  ال�����ص��رك��ات 

من  العمالء  ميكن  مبتكر،  رقمي  جت��اري 
وقت  اأي  ويف  رق��م��ي��ا  وا���ص��ت��خ��دام��ه  تفعليه 
�صيقدم  ذل����ك،  ع��ل��ى  ع����الوة  ���ص��ل�����س.  ب�صكل 
القرو�س  م���ن  وا���ص��ع��ة  جم��م��وع��ة  ال��ب��ن��ك 
اأبرزها متويل التجارة وراأ�س املال الت�صغيلي 
م�صتحقات  ����ص���م���ان  م���ق���اب���ل  وال����ق����رو�����س 
امل�صرتيات على اأجهزة الدفع باالإ�صافة اإىل 

حلول االإقرا�س املرتبطة باالأ�صول.

ويهدف الرنامج اأي�صا اإىل دعم املواطنني 
النا�صئة  �صركاتهم  تاأ�صي�س  يف  االإماراتيني 
متويلية  ت�����ص��ه��ي��الت  ت���ق���دمي  خ�����الل  م����ن 
بحيث  دره���م،  مليون   1 اإىل  قيمتها  ت�صل 
ب�صمانة  اإم��ا  املبلغ  ه��ذا  م��ن   60% يكون 
االإمارات  م�صرف  من  م�صرتك  اإقرا�س  اأو 

للتنمية.
مذكرة  اإن  ال��ن��ق��ب��ي  حم��م��د  اأح���م���د  وق�����ال 

���ص��ع��ي م�صرف  ���ص��ي��اق  ت���اأت���ي يف  ال��ت��ف��اه��م 
االإمارات للتنمية نحو ممار�صة دور حموري 
للدولة  االق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ن��وي��ع  خ��ط��ط  يف 
ال�صغرية  للم�صاريع  التمويل  ث��غ��رة  و���ص��د 
االأولوية  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  يف  وامل��ت��و���ص��ط��ة 
املوارد  على  احل�صول  ت�صهيل  اإىل  ونتطلع 
ال�صغرية  امل�صاريع  وتعزيز منظومة  املالية 
االإم����ارات  دول���ة  اأه����داف  ودع���م  واملتو�صطة 
على  قائم  اقت�صاد متني  بناء  اإىل  ال�صاعية 

املعرفة.
وقال الدكتور بريند فان ليندر اإن االتفاقية 
مع م�صرف االإمارات للتنمية تعك�س الدور 
العام  القطاعني  ب��ني  لل�صراكة  احلقيقي 
واخل���ا����س وال����ذي ن��ه��دف م��ن خ��الل��ه اإىل 
دعم ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة وتعزيز 

م�صاهمتها يف اقت�صاد دولة االإمارات.
االئتمانية  ال�����ص��م��ان��ات  ب���رن���ام���ج  وي���وف���ر 
مل�صرف  متينة  من�صة  امل�صرتك  واالإقرا�س 
التجاري  دب���ي  وب��ن��ك  للتنمية  االإم�������ارات 
القرو�س  تقدمياتهما من  زي��ادة  اأج��ل  من 
واملتو�صطة،  ال�صغرية  للم�صاريع  التمويلية 
مع الرتكيز على القطاعات ذات االأولوية، 
ال�صحية  والرعاية  الت�صنيع  ت�صمل  والتي 
وال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة واالأم����������ن ال���غ���ذائ���ي 

والتكنولوجيا.
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العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2020/2591 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: حممد علي �صعيد عبداهلل  - عنوانه : االإمارات - اإمارة ال�صارقة - الق�صباء - مبنى بناية النخلة رقم 3 - �صقة رقم 

املدينة  ماركت  �صوبر  بجوار   -  6 الطابق    6303
املنفذ �صده : جوردهان رو�صواين رو�صواين - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �صارع الرقة - مبنى ملك �صلطان وورثة 

عبداهلل الظاهر - �صقة مكتب رقم 703 - بالقرب من بالدية دبي 
5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�صافه  املو�صحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم االر�س 154 - امل�صاحة : 128،02 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم 

املبنى : بليفيديري  - رقم الوحدة : 505 - التقييم : 1098126.10 درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/4128 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: م�صرف االإمارات االإ�صالمي - �س م ع 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - املبنى رقم 16 ، الطابق الثالث - مكاين 3248594620 
املنفذ �صده : نارونها اأرثور لي�صلي - واآخرون  - عنوانه :  االإمارات ، اإمارة دبي ، منطقة القوز ال�صناعية ، مربع 364 - 0456  
اميريت�س ميلز الثالثة ، تاون هاو�س رقم 16 ، مربع E36312 �صارع رقم 8 ، ا�صرجن رقم 11 - مكاين 2197380244 
املنفذ �صده:م�صنع بن تاون للمنتجات الورقية �س.ذ.م.م انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام 
البيع )�صركة االمارات  بها  انيط  التى  ادناه لدى اجلهة  او�صافه  املو�صحة  العقار  اقت�صى احلال �صيجرى بيع  ان  التالية  الثالث 
للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 
من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
ايام  الع�صرة  املزايدة ان يزيد على الثمن خالل  البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من  التالية جلل�صة  ايام  وامل�صاريف خالل ع�صرة 
التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :  نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم االر�س 898 - امل�صاحة : 
151 مرت مربع - رقم املبنى  1 - ا�صم املبنى :يف ثري تاور - رقم الوحدة : 2206 - القيمة الكلية : 1،111،798،31 درهم  
عبارة عن عقار - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم االر�س : 6312 - رقم البلدية : 3239 - 394 - امل�صاحة : 429،82 مرت 

مربع - رقم املبنى : 378/1283 - القيمة الكلية : 2،107،641،57 درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/1762 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: زتا�س زمني تكنولوجي�صي اأنونيم �صريكيتي )فرع دبي( - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - جممع دبي لالإ�صتثمار 

االأول - �صارع دبي لال�صتثمار - مبنى ملك �صركة بوحميد للم�صاريع - م�صتودع رقم )5( 
اإم��ارة دبي - دبي - جممع دبي  املنفذ �صده : �صركة جلف تكنيكال كون�صرتك�صن )�س ذ م م( - واآخ��رون - عنوانه : االإم���ارات - 

لال�صتثمار االأول - �صارع دبي  لال�صتثمار - بناية دراك اند �صكول - مكتب رقم 304 
منفذ �صده : مارينا اك�صكلو�صيف ليمتد 

5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�صافه  املو�صحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
ح�صة - يف قطعة ار�س - رقم االر�س 368 - املنطقة : ور�صان الرابعة - م�صاحة احل�صة : 1196.58 مرت مربع - قيمة احل�صة 

: 1،802،505 درهم ، يباع العلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/2006 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ:�صركة �صايرو�س للتجارة العامة - ذ م م 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور�صعيد - خلف معر�س احلبتور بنتلي - بناية نقطة االعمال - الطابق امليزانني - مكتب رقم 09 
املنفذ �صده : علري�صا ح�صن بور متني - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - ام هرير االوىل -  �صارع خالد بن الوليد - بناية نا�صر احمد لوتاه - مكتب رقم 420 
منفذ �صده : ايراف�صت للتجارة العامة - �س ذ م م 

5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�صركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ص��اف��ه  املو�صحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س : 144  - امل�صاحة : 86.40 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم 

املبنى : يو بورا تاور 1 - رقم الوحدة : 714 - التقييم : 698.334.88 درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم 2020/2591 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: حممد علي �صعيد عبداهلل  - عنوانه : االإمارات - اإمارة ال�صارقة - الق�صباء - مبنى بناية النخلة رقم 3 - �صقة رقم 

املدينة  ماركت  �صوبر  بجوار   -  6 الطابق    6303
املنفذ �صده : جوردهان رو�صواين رو�صواين - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �صارع الرقة - مبنى ملك �صلطان وورثة 

عبداهلل الظاهر - �صقة مكتب رقم 703 - بالقرب من بالدية دبي 
5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�صافه  املو�صحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم االر�س 154 - امل�صاحة : 128،02 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم 

املبنى : بليفيديري  - رقم الوحدة : 505 - التقييم : 1098126.10 درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم 2018/4128 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: م�صرف االإمارات االإ�صالمي - �س م ع 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - املبنى رقم 16 ، الطابق الثالث - مكاين 3248594620 
املنفذ �صده : نارونها اأرثور لي�صلي - واآخرون  - عنوانه :  االإمارات ، اإمارة دبي ، منطقة القوز ال�صناعية ، مربع 364 - 0456  
اميريت�س ميلز الثالثة ، تاون هاو�س رقم 16 ، مربع E36312 �صارع رقم 8 ، ا�صرجن رقم 11 - مكاين 2197380244  
املنفذ �صده:م�صنع بن تاون للمنتجات الورقية �س.ذ.م.م انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام 
البيع )�صركة االمارات  بها  انيط  التى  ادناه لدى اجلهة  او�صافه  املو�صحة  العقار  اقت�صى احلال �صيجرى بيع  ان  التالية  الثالث 
للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 
من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
ايام  الع�صرة  املزايدة ان يزيد على الثمن خالل  البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من  التالية جلل�صة  ايام  وامل�صاريف خالل ع�صرة 
التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :  نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم االر�س 898 - امل�صاحة : 
151 مرت مربع - رقم املبنى  1 - ا�صم املبنى :يف ثري تاور - رقم الوحدة : 2206 - القيمة الكلية : 1،111،798،31 درهم  
عبارة عن عقار - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم االر�س : 6312 - رقم البلدية : 3239 - 394 - امل�صاحة : 429،82 مرت 

مربع - رقم املبنى : 378/1283 - القيمة الكلية : 2،107،641،57 درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم 2017/1762 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: زتا�س زمني تكنولوجي�صي اأنونيم �صريكيتي )فرع دبي( - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - جممع دبي لالإ�صتثمار 

االأول - �صارع دبي لال�صتثمار - مبنى ملك �صركة بوحميد للم�صاريع - م�صتودع رقم )5( 
اإم��ارة دبي - دبي - جممع دبي  املنفذ �صده : �صركة جلف تكنيكال كون�صرتك�صن )�س ذ م م( - واآخ��رون - عنوانه : االإم���ارات - 

لال�صتثمار االأول - �صارع دبي  لال�صتثمار - بناية دراك اند �صكول - مكتب رقم 304 
منفذ �صده : مارينا اك�صكلو�صيف ليمتد 

5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�صافه  املو�صحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
ح�صة - يف قطعة ار�س - رقم االر�س 368 - املنطقة : ور�صان الرابعة - م�صاحة احل�صة : 1196.58 مرت مربع - قيمة احل�صة 

: 1،802،505 درهم ، يباع العلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم  2019/2006 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ:�صركة �صايرو�س للتجارة العامة - ذ م م 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور�صعيد - خلف معر�س احلبتور بنتلي - بناية نقطة االعمال - الطابق امليزانني - مكتب رقم 09 
املنفذ �صده : علري�صا ح�صن بور متني - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - ام هرير االوىل -  �صارع خالد بن الوليد - بناية نا�صر احمد لوتاه - مكتب رقم 420 
منفذ �صده : ايراف�صت للتجارة العامة - �س ذ م م 

5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�صركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ص��اف��ه  املو�صحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س : 144  - امل�صاحة : 86.40 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم 

املبنى : يو بورا تاور 1 - رقم الوحدة : 714 - التقييم : 698.334.88 درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
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املال والأعمال

عمالء موانئ دبي العاملية باململكة املتحدة اأول امل�شتفيدين من قطارات فريتاليرن
•• دبي - وام:

اأعلنت جمموعة موانئ دبي العاملية يف 
اململكة املتحدة اأن ميناءي �صاوثهامبتون 
اأ�صبحا  ال��ع��م��ي��ق��ني  ج��ي��ت��واي  ول���ن���دن 
على  ال���ق���ادرة  ال���ب���الد  يف  امل���وان���ئ  اأول 
التعامل مع قطارات احلاويات متعددة 
اجلديدة  “فريتاليرن”  ال��و���ص��ائ��ط 
التي يبلغ طولها 775 مرتاً مما يعزز 
االأه��م��ي��ة ال��ب��ال��غ��ة ل��ل��دور ال���ذي يلعبه 
�صمن  الذكيان  اللوج�صتيان  امل��رك��زان 

�صل�صلة التوريد العاملية يف بريطانيا.
اأطول  وه��ي  اجلديدة  القطارات  وتعد 
�صبكة  ع��ل��ى  امل�����ص��ت��خ��دم��ة  ال���ق���ط���ارات 
املتحدة  اململكة  يف  احلديدية  ال�صكك 
مبقدار 250 مرتاً من قطار ال�صحن 
املعتاد وميكنها حمل ما بني 12 و14 
حاوية اإ�صافية يف كل خدمة ما يحقق 
فوائد كبرية من حيث التكلفة وحماية 
البيئة للعمالء الذين ينقلون الب�صائع 

من واإىل املوانئ.
يبلغ طولها  ال��ت��ي  ال��ق��ط��ارات  وت��غ��ادر 
اأك�����ر م���ن ���ص��ب��ع��ة م���الع���ب ك����رة قدم 
احلديدية  بال�صكك  ال�صحن  حمطات 
يف �صاوثهامبتون ولندن جيتواي يف كل 
وبرمنغهام  مان�ص�صرت  اإىل  العمل  اأي��ام 
ولييدز على التوايل حمملة بالب�صائع 

املختلفة.

الرئي�س  ����ص���ول���ز  اإرن���������ص����ت  واأع����������رب 
التنفيذي موانئ دبي العاملية يف اململكة 
املتحدة عن �صعادته اأن يكون عمالوؤهم 
جيتواي  ول���ن���دن  ���ص��اوث��ه��ام��ب��ت��ون  يف 
االإنتاجية  زي��ادة  من  امل�صتفيدين  اأول 
التي  اجلديدة  القطارات  يف  والكفاءة 
ويتمتع  م������رًتا.   775 ط��ول��ه��ا  ي��ب��ل��غ 
امل��ي��ن��اءان ب��ال��ف��ع��ل ب��درج��ة ع��ال��ي��ة من 
احلديدية  ل��ل�����ص��ك��ك  ال��ب��ي��ن��ي  ال���رب���ط 
حيث متتلك �صاوثهامبتون اأعلى ن�صبة 
يف  بالقطارات  املنقولة  احل��اوي��ات  من 
باملائة   30 من  باأكرث  املتحدة  اململكة 
حتقيق  اإىل  ج��ي��ت��واي  ل��ن��دن  وت���ه���دف 

م�صتوى مماثل.
واأ�صاف �صولز اأن الرتكيز على ال�صكك 
 300 يزيل  امليناءين  عر  احلديدية 
املتحدة  اململكة  �صاحنة من طرق  األ��ف 
كل عام مما يحقق فوائد بيئية كبرية 
متوقعاً اأن ي�صتمر هذا الرقم يف النمو، 
كما ت�صعى موانئ دبي الأن تكون �صريًكا 
يف جناح اأعمال عمالئها وتوفر روابط 
ل�صال�صل  وم���رن���ة  وم��وث��وق��ة  ���ص��ري��ع��ة 

التوريد واالأ�صواق الدولية.
ورحب اإيدي اأ�صتون الرئي�س التنفيذي 
االأم  وال�صركة  “فريتاليرن”  ل�صركة 
مبنطقة  ووايومنغ”  “جيني�صي 
بالقدرة  واأوروب���������ا،  امل���ت���ح���دة  امل��م��ل��ك��ة 
ال�صحن  ق��ط��ارات  خ��دم��ة  ت�صغيل  على 

املياه  ميناءي  من  م��رًتا   775 بطول 
العميقة التابعني ملوانئ دبي العاملية يف 

�صاوثهامبتون ولندن جيتواي.
قطار  خ��دم��ات  ت�صغيل  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
يوؤدي  775 مرًتا ال  احلاويات بطول 
ال�صحن  وك��ف��اءة  اإنتاجية  حت�صني  اإىل 
بال�صكك احلديدية فح�صب بل �صيحقق 
اأي�صاً مكا�صب كبرية يف حماية البيئة، 
الو�صائط  متعددة  الثالثة  فالقطارات 
التي تعمل يومًيا ذهاًبا واإياًبا وت�صغلها 

حالًيا من ميناء  �صركة “فريتاليرن” 
�صاوثهامبتون توفر جمتمعة اأكرث من 
و9  الطريق  على  ميل  ماليني  اأرب��ع��ة 
اآالف و500 طن من انبعاثات الكربون 
�صنوًيا ما ي�صاهم ب�صكل اأكر يف التزام 
احلكومة يف الو�صول بانبعاثات غازات 
االحتبا�س احلراري اإىل �صايف �صفري 

بحلول عام 2050.
ويف وق��ت �صابق م��ن ه��ذا ال��ع��ام منحت 
امل��ي��ن��اء احل����ر مليناء  احل��ك��وم��ة و����ص���ع 

موانئ  ملجموعة  التابع  �صاوثهامبتون 
“ميناء  م����ن  /ك����ج����زء  ال���ع���امل���ي���ة  دب�����ي 
وميناء لندن جيتواي  �صولنت احلر”/ 
“ميناء  التابع للمجموعة /كجزء من 
املركزين  و���ص��ع  مم���ا  احلر”/  ت��ي��م��ز 
اللوج�صتيني الذكيني يف موقع ميكنهما 
من موا�صلة دعم النمو االإقليمي عر 
املوانئ وت�صهيالت التخزين والت�صنيع 

ل�عقود قادمة.

اأ�شواق املال الإماراتية حتافظ على 
مكا�شبها و�شط ا�شتمرار تدفق ال�شيولة

•• اأبوظبي-وام:

حافظت اأ�صواق املال االإماراتية على متا�صكها خالل جل�صة اليوم قبل االأخري 
التي توا�صل  التعامالت  االأ�صبوع وبقيت موؤ�صراتها خ�صراء مع ختام  من 
ال�صفقات  قيمة  بلغت  ،حيث  ال��ت��داول  قاعات  اىل  ال�صيولة  تدفق  خاللها 
ا�صتمرار  اجلل�صة  بداية  منذ  وا�صحا  وك��ان  دره��م.  مليار   1.59 املرمة 
ان�صمام  و�صط  القيادية  االأ�صهم  م��ن  ال�صريحة  ذات  على  ال�صيولة  تركز 
ا�صهم جديدة اىل قائمة ال�صهم الن�صطة يف الن�صف الثاين من عمر اجلل�صة 
ل�صوق  العام  املوؤ�صر  وك��ان  للتعامالت.  اليومي  الر�صد  يظهره  ما  بح�صب 
 6626 م�صتوى  بالغا   0.19% بن�صبة  ارتفع  املالية  ل���الأوراق  ابوظبي 
نقطة يف حني اغلق املوؤ�صر العام ل�صوق دبي املايل عند 2839 نقطة بزيادة 
%0.06 مقارنة مع اليوم ال�صابق. وكما كان  طفيفة مل تتجاوز ن�صبتها 
متوقعا فقد جنح �صهم بنك اأبوظبي االأول ببلوغ م�صتوى 17 درهما قبل اأن 
يقل�س مكا�صبه بن�صبة حمدودة ويغلق عند 16.98 درهم و�صط تداوالت 
جتاوزت قيمتها 300 مليون درهم. من جانبه وا�صل �صهم ال�صركة العاملية 
القاب�صة ن�صاطه وت�صدر قائمة االن�صط من حيث قيمة التداوالت والتي 
و�صلت اىل نحو 709 ماليني درهم وارتفع �صعر ال�صهم اىل 95.5 درهم 
يف نهاية اجلل�صة. وجنح �صهم االت�صاالت باالن�صمام اىل قائمة الرابحني 
على  التجميع  عمليات  توا�صلت  فيما  درهم   21.92 م�صتوى  عند  مغلقا 
�صهم �صركة الدار العقارية املغلق عند 3.69 درهم. وبلغت قيمة ال�صفقات 
املتداولة  االأ�صهم  وع��دد  دره��م  مليار   1.4 نحو  العا�صمة  �صوق  املرمة يف 
124 مليون �صهم نفذت من خالل 3927 �صفقة. وعلى اجلانب االخر 
فقد وا�صل �صهم بنك دبي االإ�صالمي املدرج يف �صوق دبي املايل ارتفاعه اىل 
م�صتوى 4.87 درهم وتبعه يف نف�س االجتاه �صهم داماك اىل 1.45 درهم 
74 فل�صا. وبلغت قيمة  1.04 دراهم وم�صرف عجمان  ودار التكافل اىل 
189 مليون دره��م تقريبا فيما و�صل عدد  ال��ت��داوالت يف �صوق دبي نحو 

االأ�صهم املتداولة 150 مليون �صهم نفذت من خالل 3170 �صفقة.

جمل�ص تن�شيق ال�شيا�شات املالية احلكومية 
يعقد ثاين اجتماعاته لعام 2021 

•• ابوظبي-الفجر: 

عقدت وزارة املالية موؤخراً، عر تقنيات االت�صال املرئي، االجتماع الثاين 
�صعادة  برئا�صة   2021 املالية احلكومية يف عام  ال�صيا�صات  تن�صيق  ملجل�س 
يون�س حاجي اخلوري وكيل وزارة املالية رئي�س جمل�س تن�صيق ال�صيا�صات 
املالية  وزارة  وكيل  اليتيم  را�صد  �صعيد  �صعادة  وبح�صور  احلكومية،  املالية 

امل�صاعد لقطاع املوارد وامليزانية نائب رئي�س املجل�س.
وا�صت�صاف االجتماع �صعادة خالد علي الب�صتاين مدير عام الهيئة االحتادية 
احلكومية  املالية  ال�صيا�صات  تن�صيق  جمل�س  اأع�صاء  وح�صره  لل�صرائب، 
املدير  العزعزي  دكتور �صري حامد  �صعادة  االإم���ارات، وهم  من حكومات 
التنفيذي للعمليات الت�صغيلية يف م�صرف االإمارات املركزي، و�صعادة حممد 
دائرة  يف  باالنابة  والتنفيذية  املالية  ال�صوؤون  ع��ام  مدير  النعيمي  خليفة 

املالية حلكومة اإمارة اأبوظبي، و�صعادة 
اأه���ل���ي املدير  ع����ارف ع��ب��د ال��رح��م��ن 
التنفيذي لقطاع املوازنة والتخطيط 
دبي،  اإم���ارة  املالية حلكومة  دائ��رة  يف 
ال�صايغ مدير  اإبراهيم  و�صعادة وليد 
ع��ام دائ���رة امل��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة حلكومة 
يو�صف  و����ص���ع���ادة  ال�������ص���ارق���ة،  اإم�������ارة 
حم��م��د ال��ب��ل��و���ص��ي م��دي��ر ع���ام دائ���رة 
راأ�س  اإم��ارة  حلكومة  بالوكالة  املالية 
غامن  �صعيد  خليفة  و�صعادة  اخليمة، 
اأم  حلكومة  املالية  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر 
م����رمي عبداهلل  و����ص���ع���ادة  ال��ق��ي��وي��ن، 
املالية  دائ��رة  مدير  نائب  املطرو�صي 
اإم������ارة ال��ف��ج��رية. وخالل  حل��ك��وم��ة 

حاجي  يون�س  �صعادة  اأك���د  االج��ت��م��اع، 
تعزيز  يف  احلكومي  املالية  ال�صيا�صات  تن�صيق  جمل�س  دور  اأهمية  اخل��وري 
ومبادرات  حلول  اإيجاد  خ��الل  من  احلكومي  امل��ايل  العمل  وفعالية  كفاءة 
املرحلة  تطلعات  تلبي  فر�س  اإىل  وحتويلها  امل�صتقبل  لتحديات  ا�صتباقية 
“ن�صكر  �صعادته:  وق��ال  للدولة.  امل��ايل  النظام  �صالمة  وت�صمن  القادمة 
واحد  كفريق  العمل  موا�صلة  على  وحر�صهم  املجل�س  اأع�صاء  كافة  جهود 
لتطوير ال�صيا�صات املالية وتعزيز كفاءة االإنفاق واال�صتثمار مبا يتما�صى مع 

االأولويات احلكومية لدعم م�صرية التنمية االقت�صادية ال�صاملة.«

ت�شنيف بنك اأبوظبي الأول على   AA
موؤ�شر مورغان �شتانلي كابيتال اإنرتنا�شيونال

•• اأبوظبي -وام:

�صجل ت�صنيف بنك اأبوظبي االأول اخلا�س باحلوكمة البيئية واالجتماعية 
اإنرتنا�صيونال  كابيتال  �صتانلي  م��ورغ��ان  موؤ�صر  على  ال�صركات  وحوكمة 
»MSCI*« ارتفاعا منA اإىل AA ليندرج بذلك �صمن فئة “الريادة«. 
البيئية واالجتماعية وحوكمة  »MSCI« خماطر احلوكمة  ويقّيم موؤ�صر 
ال�صركات، ومدى قدرتها على اإدارة هذه املخاطر مقارنة مع نظرائها من 
“الريادة«  ت�صنيف  ب��ني  املوؤ�صر  ت�صنيف  وي���رتاوح  وال�صركات.  املوؤ�ص�صات 
 .»B، CCC« و”�صعيف«   »A، BBB، BB« و”متو�صط«   »AAA، AA«
وا�صتند هذا االرتفاع يف الت�صنيف ب�صكل جزئي اإىل اإعادة ت�صنيف املمار�صات 
من  باحلّد  واملتعلقة  االأول  اأبوظبي  بنك  و�صعها  التي  املح�صنة  االإداري���ة 
اأعمال االإقرا�س التابعة له ف�صاًل عن كون  املخاطر البيئية الناجمة عن 
تقييم  اآلية  لديه  ف��اإن  اال�صتواء”  “مبادئ خط  املوقعني على  اأح��د  البنك 
دقيقة ملخاطر احلوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة ال�صركات اخلا�صة 
بعملياته امل�صرفية مقارنة بنظرائه يف القطاع، باالإ�صافة اإىل م�صاعيه يف 
احلّد من املخاطر البيئية بف�صل كل من العناية الواجبة للحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة ال�صركات على م�صتوى اأن�صطة االإقرا�س لل�صركات، 
وامل�����ص��ارك��ة يف ال��ق��رو���س وال�����ص��ن��دات اخل�����ص��راء. وق��ال��ت ه��ن��اء الر�صتماين، 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك اأبوظبي االأول.. اإن ارتفاع ت�صنيف البنك 
املتوا�صلة للتعامل مع خماطر احلوكمة  AA يوؤكد جهودنا  اإىل   A من 
البيئية واالجتماعية وحوكمة ال�صركات، واحلّد منها، بالتزامن مع جدول 

زمني حمدد لتعزيز اال�صتدامة.

تخفي�سات كربى على مدار 5 اأيام

انطالق فعاليات الن�شخة الثانية من معر�ص الأزياء واملنتجات الإلكرتونية يف مركز اإك�شبو ال�شارقة
•• ال�شارقة - الفجر:

اأم�س  ال�صارقة  اإك�صبو  انطلقت يف مركز 
)االأربعاء( فعاليات الن�صخة الثانية من 
االإلكرتونية  واملنتجات  االأزي��اء  معر�س 
 ،”2021 ال���ك���رى  ال��ت�����ص��وق  “حملة 
اإيفنت، و�صط  ليز  �صركة  وال��ذي تنظمه 
ال�صركات  ك���رى  م��ن  وا���ص��ع��ة  م�����ص��ارك��ة 
االإلكرتونيات  جت��ارة  قطاع  يف  ال��رائ��دة 
واأكرث  املنزلية،  الكهربائية  واالأج��ه��زة 
اأب���رز العالمات  100 ع��الم��ة م��ن  م��ن 
جمال  يف  املتخ�ص�صة  العاملية  التجارية 
االأزي����اء وال��ع��ط��ور ب��االإ���ص��اف��ة اإىل بيوت 
االأزي�����اء  ت�صميم  دور  واأه�����م  ال��ت��ج��م��ي��ل 

واملو�صة واالإك�ص�صوارات.

فعالياته  ت�صتمر  ال��ذي  املعر�س  وي�صهد 
حتى ال�صاد�س من يونيو اجلاري اإطالق 
جانب  اإىل  ل�����ل�����زوار،  ج����اذب����ة  ع����رو�����س 
اخل�����ص��وم��ات ال���ك���رى ال��ت��ي ت�����ص��ل اإىل 
املنزلية  االأج��ه��زة  اأح���دث  على   ،70%
والهواتف الذكية واآخر �صيحات املو�صة 
ت�صميمات  واأرق���ى  الع�صرية،  واالأزي����اء 
حقائب اليد وف�صاتني ال�صهرة والعباءات 
وم�صتح�صرات  وال����ع����ط����ور  االأن����ي����ق����ة 
التجميل والتي تقدمها نخبة من اأ�صهر 
العالمات العاملية ومن اأهمها، األدو، واأل 
�صي واي كي كي، وها�س بابيز، وكول ات 
���ص��رجن، والزي���ن���زا، والك��و���ص��ت وجانت، 
واملندو�س، باالإ�صافة اإىل عدد كبري من 

ال�صركات املحلية والوطنية.

اأجواء اجتماعية واقت�سادية 
واأك�������د ����ص���ع���ادة ���ص��ي��ف حم���م���د امل���دف���ع، 
اإك�صبو  مل����رك����ز  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
ياأتي  احل��دث  ه��ذا  تنظيم  اأن  ال�صارقة، 
ا���ص��ت��ك��م��ااًل جل��ه��ود امل���رك���ز ع��ل��ى �صعيد 
اأجواء  دعم قطاع جتارة التجزئة وخلق 
اجتماعية واقت�صادية اإيجابية يف مدينة 
ال�صارقة، وال �صيما يف ظل النجاح الذي 
حققه املعر�س يف ن�صخته االأوىل والذي 
 9 م��ن  اأك��رث  ا�صتقطاب  متكن فيها م��ن 
اآالف زائر، ما يعك�س قدرته على توفري 
فر�صة مهمة لل�صركات العار�صة لتعزيز 
احلاليني  م�����ص��ت��ه��ل��ك��ي��ه��ا  م���ع  ت��وا���ص��ل��ه��ا 
وجذب م�صتهلكني جدد، وتن�صيط حركة 

مبيعاتها.

ب��اأن ُيحقق  امل��دف��ع ع��ن توقعاته  واأع���رب 
ُمر�صية  اإي���ج���اب���ي���ة  ن���ت���ائ���ج  امل���ع���ر����س 
اإقبااًل وا�صعاً من  للعار�صني، واأن ي�صهد 
الكبري  التناف�س  ظ��ل  وذل��ك يف  ال����زوار، 
امل�������ص���ارك���ة ع���ل���ى تقدمي  ب����ني اجل����ه����ات 
بتخفي�صات  منتجاتها  واأع����رق  اأح����دث 
الذي  والنجاح  للتميز  ونتيجة  ك��ب��رية، 
حققه مركز اإك�صبو ال�صارقة يف املعار�س 
ثقة  ع��ززت  والتي  نظمها  التي  ال�صابقة 
اجل��م��ه��ور يف االإق���ب���ال م��ن ج��دي��د على 
توفري  على  احلر�س  نتيجة  الفعاليات 
جتربة مميزة واآمنة للزوار والعار�صني.

عرو�س متميزة
من جانبه اأ�صار جاكوب فارغيز الرئي�س 

اأن  اإىل  اإيفنت«  »ليز  ل�صركة  التنفيذي 
ا�صتقطاب  العام من  املعر�س متكن هذا 
واأ�صهر  املنطقة  يف  التجزئة  رواد  ك��ب��ار 
ال��ع��امل��ي��ة، والتي  ال��ت��ج��اري��ة  ال���ع���الم���ات 
وا�صعة  ب����اق����ة  ت����ق����دمي  ع���ل���ى  ح���ر����ص���ت 
ومتنوعة من اأحدث التقنيات واالأجهزة 
امل��ن��زل��ي��ة وال���ه���وات���ف ال���ذك���ي���ة، واأرق�����ى 
اإىل  واالإك�����ص�����ص��وارات،  االأزي����اء  ت�صاميم 
التعليمية  املنتجات  م��ن  العديد  جانب 

واالألعاب الذكية لالأطفال.
اأب���واب���ه ل���ل���زوار يوميا  وي��ف��ت��ح امل��ع��ر���س 
ال�صاعة  اإىل  ���ص��ب��اح��اً   11 ال�����ص��اع��ة  م��ن 
جمانية  مواقف  يتوفر  كما  م�صاء،   11
اإك�صبو  م����رك����ز  حم���ي���ط  يف  ل��ل��ج��م��ي��ع 

ال�صارقة.

•• اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث م��ع��ايل ال���دك���ت���ور ث����اين ب���ن اأح���م���د ال���زي���ودي، 
كاجياما  معايل  مع  اخلارجية،  للتجارة  دول��ة  وزي��ر 
يف  وال�صناعة  وال��ت��ج��ارة  االقت�صاد  وزي���ر  ه��ريو���ص��ي، 
دولة  بني  االقت�صادية  ال�صراكة  تعزيز  اآف��اق  اليابان، 
الكفيلة  وال�صُبل  واليابان،  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
التدفقات  ال��ت��ج��اري وزي������ادة  ال��ت��ب��ادل  ب��رف��ع ح��ج��م 
اال�صتثمارية وت�صهيل حركة ال�صادرات والواردات بني 

البلدين ال�صديقني.
واأقر الوزيران، خالل االجتماع الذي ُعِقد افرتا�صياً، 
اإماراتي  اأعمال  جمل�س  لتاأ�صي�س  عمل  فريق  ت�صكيل 
االأعمال  جمتمع  بني  ال�صراكة  تنمية  بهدف  ياباين 
االإم����ارات����ي ون��ظ��ريه ال��ي��اب��اين، وف��ت��ح اآف����اق جديدة 
من  امل�صافة  القيمة  وتعظيم  البلدين  يف  لل�صركات 
املعلومات  وتوفري  واملتبادلة،  امل�صرتكة  اال�صتثمارات 
وتعزيز  االأع��م��ال،  ورج���ال  للم�صتثمرين  واخل��دم��ات 
البلدين  يف  املعنية  احلكومية  اجلهات  مع  التوا�صل 
امل�صروعات  اإقامة  وت�صجيع  االأعمال  اأن�صطة  لتي�صري 
اال�صتثمارية وزيادة التبادالت التجارية، وامل�صاهمة يف 

نقل املعرفة والتكنولوجيا.

وو�صائل  الثنائية  العالقات  واق��ع  الطرفان  وناق�س 
اأهمية  على  تاأكيٍد  و�صط  االقت�صادي،  التعاون  تعزيز 
البلدين،  ب��ني  امل�����ص��رتك��ة  امل�����ص��روع��ات  ن��ط��اق  تو�صيع 
اأ�صحاب  ت��واُف��د  وت�صهيل  اخل���رات  م�صاركة  وتعزيز 
املواهب والكفاءات، وموا�صلة توطيد اأوا�صر التعاون 
امل�صرتك والبناء على ال�صراكة اال�صرتاتيجية الثنائية. 
واأكد معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي ، عمق 
العالقات بني دولة االإمارات العربية املتحدة واليابان، 
وت��ع��دد جم����االت ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق ب��ني البلدين 
االرتقاء  على  املتبادل  احل��ر���س  ظ��ل  يف  ال�صديقني، 
اال�صرتاتيجية  ال�صراكة  مل�صتوى  الثنائية  بالعالقات 
يف خُمتلف املجاالت، مبا يرتجم التطلعات امل�صرتكة 

وُي�صهم يف تعزيز النمو االقت�صادي لكال البلدين.
التجارة  لتنمية  روؤي��ت��ن��ا  “تتمحور  م��ع��ال��ي��ه:  وق���ال 
االإماراتي  املُ��ن��ت��ج  تناف�صية  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  اخل��ارج��ي��ة 
ال��ُك��رى، واالرت��ق��اء مب�صتوى  االأ���ص��واق  وح�صوره يف 
التجاريني  �صركائنا  اأب��رز  مع  االقت�صادية  العالقات 
ال�صامنة  ال�صبل  ك��اف��ة  وت��وف��ري  ال�صديقة،  وال���دول 
ل�����زي�����ادة ح���ج���م ال����ت����ب����ادل ال����ت����ج����اري وال���ت���دف���ق���ات 
البيئة  وبناء  اخل��رات،  تبادل  وت�صهيل  اال�صتثمارية، 
املُ��ح��ف��زة جل��ذب امل��واه��ب وال��ك��ف��اءات.. وت��ع��د اليابان 

بني  وجتمع  االإم����ارات،  ل��دول��ة  مهماً  جت��اري��اً  �صريكاً 
ُقرابة  منذ  متني  وتعاون  �صداقة  عالقات  الدولتني 
�صهدنا  املا�صية،  ال�صنوات  م��دار  وعلى  ق��رن.  ن�صف 
منواً ملحوظاً يف حجم التبادل التجاري بني البلدين، 
وتطوراً الفتاً يف م�صارات وجماالت التعاون الثنائي، ال 
�صيما على �صعيد �صبكات الطاقة والبناء واالن�صاءات 

وال�صناعات الثقيلة والتعدين واللوج�صتيات«.
واأو����ص���ح م��ع��ايل ال���زي���ودي اأن ال�����ص��راك��ة امل��م��ي��زة بني 
االإيجابية،  االقت�صادية  املوؤ�صرات  تعك�صها  البلدين 
يف  املبا�صرة  اليابانية  اال�صتثمارات  حجم  بلغ  حيث 
دولة االم��ارات حتى مطلع عام 2020 نحو 4.01 
خالل   22.6% بن�صبة  من���واً  حمققة  دوالر  مليار 
حيث   ،2020 وح��ت��ى   2015 م��ن  �صنوات  اخلم�س 
حتتل اليابان املرتبة العا�صرة عاملياً من حيث الدول 
ال�صريك  ال��ي��اب��ان  تعد  كما  االإم�����ارات،  يف  امل�صتثمرة 
�صعيد  على  االإم���ارات  لدولة  عاملياً  الثامن  التجاري 
حجمها  بلغ  حيث  النفطية،  غري  اخلارجية  التجارة 
عام  من  االوىل  الع�صرة  اال�صهر  خالل  البلدين  بني 

2020 نحو 8.95 مليار دوالر.
تطوير  على  العمل  “�صنوا�صل  ال��زي��ودي:  واأ���ص��اف 
والقطاعات  املُ�صتهدفة  املجاالت  يف  الثنائي  التعاون 

التي ت�صكل رافداً اأ�صا�صياً القت�صاد املُ�صتقبل، وال �صيما 
املتقدمة؛  وال�صناعات  واالإلكرتونيات  التكنولوجيا 
االأمتتة  وحلول  الف�صاء؛  وعلوم  الطبية؛  واالأبحاث 
وال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي؛ وري����ادة االأع���م���ال. و�صيلعب 
جمل�س االأع��م��ال االإم���ارات���ي ال��ي��اب��اين امل��رت��ق��ب دوراً 
اأ�صا�صياً يف هذا ال�صدد وال�صيما على م�صتوى القطاع 
اخلا�س.. ونتطلع ُقُدماً للم�صاركة الفاعلة لليابان يف 

معر�س اإك�صبو 2020 دبي.
بدوره، اأكد معايل كاجياما هريو�صي، وزير االقت�صاد 
ب���الده على  ال��ي��اب��ان ح��ر���س  وال��ت��ج��ارة وال�صناعة يف 
اآفاق  اإىل  االإم���ارات  دول��ة  التعاون مع  اأوا�صر  توطيد 
اأكرث تقدماً يف كافة املجاالت ذات االهتمام امل�صرتك، 
ال �صيما يف جمال الطاقة، م�صيداً بالبيئة الت�صريعية 
املرنة لدولة االإم��ارات، وباجلهود التي تتخذها دولة 
من  االق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ع��ايف  عملية  لت�صريع  االإم�����ارات 
االأزمة، واخلطة الرائدة التي تقودها الدولة لتعزيز 
النهو�س االقت�صادي ملرحلة ما بعد اجلائحة.واأبدى 
اإك�صبو  معر�س  يف  الفاعلة  بامل�صاركة  ب��الده  اهتمام 
2020 دبي ونقل جتربة دولة االإم��ارات الرائدة يف 
منها  واال�صتفادة  العاملية  الفعالية  لهذه  ا�صت�صافتها 

يف ا�صت�صافة بالده لفعاليات اإك�صبو 2025.

جمل�س اأعمال اإماراتي ياباين مرتقب 

مليار دولر حجم التبادل التجاري بني الإمارات واليابان خالل الع�شرة �شهور الأوىل من 2020   8.95

•• دبي - وام:

دبي  يف  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  �صعي  اإط���ار  يف 
الدولية،  امل��ع��اي��ري  ل��ت��ح��ق��ي��ق  دبي”  “اقت�صادية 
 58 رق��م  ال����وزراء  جمل�س  ق���رار  ملتطلبات  وتنفيذاً 
“امل�صتفيد  اإج���راءات  تنظيم  �صاأن  يف   2020 ل�صنة 
لت�صجيل  امل�صتثمرين  ال���دائ���رة  دع���ت  احلقيقي”، 
بيانات “امل�صتفيد احلقيقي” من خالل زيارة مراكز 
النهائي  التاريخ  اأن  م��راع��اة  م��ع  املعتمدة،  اخل��دم��ة 

تفادياً  وذل���ك  اجل�����اري،  ي��ون��ي��و   15 ه��و  للت�صجيل 
لالإجراءات القانونية املرتتبة على عدم الت�صجيل.

“امل�صتفيد  اأن  دبي”  “اقت�صادية  واأو�����ص����ح����ت 
يتحّكم  اأو  ميتلك  ال���ذي  ال�صخ�س  ه��و  احلقيقي” 
اأو غري مبا�صر من خالل  ب�صكل مبا�صر  ال�صركة  يف 
ام��ت��الك��ه اأك���رث م��ن 25 ب��امل��ائ��ة م��ن ح��ق��وق ملكية 
ال�صركة وامتالك 25 باملائة اأو اأكرث من �صالحيات 
اأع�صاء  اأغلبية  ع��زل  اأو  وتعيني  لل�صركة  الت�صويت 

جمل�س اإدارة ال�صركة.

وت���ل���زم اخل���دم���ة ال�����ص��رك��ات ب��اإن�����ص��اء ���ص��ج��ل خا�س 
يف  ال�صجل  ه��ذا  بيانات  واإدراج  احلقيقي  للم�صتفيد 
اأنظمة الرتخي�س لدى ال�صلطات املحلية، ومبا يعزز 
اجلهود الوطنية احلثيثة املبذولة يف جمال مكافحة 
عمليات غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب والتنظيمات 
غ���ري امل�����ص��روع��ة، ودع���م���اً مل��ك��ان��ة دول����ة االإم�������ارات يف 
لت اقت�صادية دبي  املوؤ�صرات العاملية ذات ال�صلة. وف�صّ
املعلومات املطلوبة للت�صجيل وهي اال�صم، واجلن�س، 
وعنوان  االلكرتوين  والريد  واجلن�صية،  واجل��واز، 

املُرخ�صة  املن�صاآت  جميع  على  اأن��ه  م��وؤك��دة  االإق��ام��ة، 
دبي  اإم����ارة  يف  القانونية  واأ�صكالها  اأن��واع��ه��ا  بكافة 
احلقيقي”  “امل�صتفيد  خدمة  يف  للت�صجيل  امل��ب��ادرة 
م���ن خ���الل اخل���دم���ات االل��ك��رتون��ي��ة امل��ت��وف��رة عر 
https://ded.ae/service_details/ الرابط 

en/beneficial_owner اأو عر مركز االت�صال 
االإل����ك����رتوين  ال����ري����د  اأو   +971  4  4455555
info@dubaided.gov.ae <mailto:info@

 <dubaided.gov.ae

 15 يونيو اجلاري املوعد النهائي للت�سجيل

اقت�شادية دبي تدعو امل�شتثمرين اإىل الت�شجيل يف خدمة امل�شتفيد احلقيقي
اخلدمة متوفرة عرب موقع الدائرة الإلكرتوين ومراكز خدماتها املعتمدة بخطوات �سهلة و�سريعة
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العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
 اعالن ن�سرا

،  ومقره مدينة خور فكان  املنفذ �صده / هيثم حممد امني ح�صن علي  اإىل 
قد    ، العثمني  علي  حممد  خمي�س  ورثة  املنفذ/  اأن  حيث  وذلك    ، اللوؤلوؤية 
اأقام بفتح ملف التنفيذ - ت�صليم �صريع بالرقم 2021/79 لدى جلنة ف�س 
اأو  �صخ�صيا  ببلدية مدينة خورفكان فيقت�صي ح�صوركم  االيجارية  املنازعات 
من  يوم   15 مدة  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ  اأو  طلباتكم  لتقدمي  عنكم  وكيال 
تاريخ االإعالن للمثول اأمام اللجنة يف مقر بلدية خورفكان. ويف حالة تخلفكم 
عن احل�صور اأو عدم اإر�صال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة �صوف تقوم 

بنظر الدعوى يف غيابكم.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

      المارات العربية املتحدة 
حكومة ال�سارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 

اعـالن تغيري ا�سـم
الها�صمي(  اجلفري  علوي  حممد  )غ�صان  املواطن  تقدم 
التوثيقات  ق�صم   - االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�صمها من )غ�صان( اىل)حامد(
املذكور خالل 15  الق�صم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�صر االعالن
فاطمة حممد جازم - كاتب عدل

القا�سي / �سلطان حممد خمي�س الكعبي - قا�سي تركات الدائرة الثالثة

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 144
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صايفول التي �صيا اال�صالم ا�صالم ، اجلن�صية الهند 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه 100% و ذلك اىل ال�صيد : جودورو 
للحالقة(  ال�صياء  )�صالون  الرخ�صة  يف  الهند  اجلن�صية  ليمبانا،  جودورو  نار�صيملو 
والتي تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )212246( ال�صادرة من دائرة 
التنميه االقت�صادية. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي 
رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم 
وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 145

االإمارات  اجلن�صية  الزرعوين،  على  عبا�س  حممد  �صالح  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�صيد  اىل  ذلك  و   %100 البالغه  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  املتحدة  العربية 
ال�صاحنات  ل�صيانة  )امل�صتقبل  الرخ�صة  يف  باك�صتان  اجلن�صية  ا�صحاق،  حممد  رزاق  حممد   :
واالليات الثقيلة( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )744916( ال�صادرة من 
اأخرى : تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل  دائرة التنميه االقت�صادية ، تعديالت 

وكيل خدمات ، تنازل �صاحب الرخ�صة الآخر
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده 

فى الدعوى رقم 2018/26 بيع عقار مرهون   
اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مدينة دبي لالإنرتنت - بناية  طالب التنفيذ: م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي - عنوانه : 

م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي - خلف اجلامعة االأمريكية - هاتف : 044372000 رقم مكاين 3080395337 
املنفذ �صده : مراد بوهو�صى - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية اخلام�صة - بناية جرين ليك�س ا�س 3 رقم 

بوهو�س  مرمي   / �صده  املنفذ   -   1325674958  : مكاين  رقم   -  2105 رقم  العقار   -  21 رقم  الطابق   -  1
5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�صافه  املو�صحة 
املزايدة  دخول  قبل  االأ�صا�صي  الثمن  20% من  يقل عن  تاأمني ال  ايداع  ال�صراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�س على 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية 
جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  
: نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم االر�س : 62  - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : جرين ليك�س ا�س 
3 - رقم العقار : 2105 امل�صاحة : 90.99 مرت مربع - التقييم : 803.213.79 درهم - نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم 
االر�س : 10  - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى :  ليك فيو - رقم العقار :  907  امل�صاحة : 39،02 مرت 

مربع - التقييم : 401241.65 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2018/26 بيع عقار مرهون   

اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مدينة دبي لالإنرتنت - بناية  طالب التنفيذ: م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي - عنوانه : 
م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي - خلف اجلامعة االأمريكية - هاتف : 044372000 رقم مكاين 3080395337 

املنفذ �صده : مراد بوهو�صى - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية اخلام�صة - بناية جرين ليك�س ا�س 3 رقم 
بوهو�س مرمي   / �صده  املنفذ   -  1325674958  : مكاين  رقم   -  2105 رقم  العقار   -  21 رقم  الطابق   -  1

5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�صافه  املو�صحة 
املزايدة  دخول  قبل  االأ�صا�صي  الثمن  20% من  يقل عن  تاأمني ال  ايداع  ال�صراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�س على 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية 
جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  
: نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم االر�س : 62  - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : جرين ليك�س ا�س 
3 - رقم العقار : 2105 امل�صاحة : 90.99 مرت مربع - التقييم : 803.213.79 درهم - نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم 
االر�س : 10  - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى :  ليك فيو - رقم العقار :  907  امل�صاحة : 39،02 مرت 

مربع - التقييم : 401241.65 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : �سرتاتو�س خلدمات اإدارة امل�ساريع - ذ م م  
 - بردبي   - اب��و خ�صيم  �صامل  �صليمان  في�صل  2101 -34 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
بزن�س باي - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 806731 رقم 
1344665 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية  القيد بال�صجل التجاري : 
اأعاله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  التاأ�صري يف  باأنه قد مت  بدبي 
العدل  ل��دى كاتب  واملوثق   2021/5/31 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2021/5/31 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�صفي املعني ابي حما�سب قانوين العنوان : مكتب رقم 306 -03 ملك عبداجلليل 
   : فاك�س   04-4252890  : هاتف   - القرهود   - دي��رة   - دروي�س  عبدالكرمي  يو�صف 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً 

ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ابي حما�سب قانوين
العنوان : مكتب رقم 306 -03 ملك عبداجلليل يو�صف عبدالكرمي دروي�س - ديرة 
- القرهود - هاتف : 4252890-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
�سرتاتو�س  لت�صفية  اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية 
بتاريخ   دب���ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م   م  ذ   - امل�ساريع  اإدارة  خلدمات 
 2021/5/31 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/5/31
مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�صفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
امل�صتندات واالأوراق  اأع��اله، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/06433/2021/ �سكني  
اإىل املدعى عليه : و�صيم عارف حممد احمد

مبا اإن املدعي : �صالح عمر علي بن حيدر احلارثي
بالتايل: اإلزامكم  بطلب  املركز  اأمام  اإيجارات  قد اأقام �صدكم الدعوى 2021/06433/02/�صكني 

• اإخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �صداد االجرة للماجور للفرتة من 2020/09/28 وحتى 11/ 2021/04 فرت�صد بذمته 
مبلغ 24164 درهم وميتنع عن �صداده رغم اخطاره بال�صداد او االخالء يف 2021/02/25

 2021/4/11 وح��ت��ى   2020/09/28 م��ن  للفرتة  اإي��ج��اري��ه  كقيمة  مبلغ  عليه  امل��دع��ى  ب��ذم��ة  تر�صد  ان��ه   - مالية  مطالبة   •"
و رغم اخطاره يف 2021/02/25 ميتنع عن ال�صداد

الن�س على غرامة ارتداد كل �صيك مبلغ )2000( وقد ارتد عدد )2( �صيك دون �صرف ت�صمن  العقد  ان   - مالية  • مطالبة 
10% من قيمة  4500 درهم غرامة اتفاقية حال اقامة دعوى ايجارية بن�صبة  عليه ب�صداد مبلغ  املدعى  اإل��زام   - مالية  مطالبة   •

العقد وفقا لل�صروط 
م�صتندات - اإلزام املدعى عليه بتقدمي برءاة الذمة بت�صليم  • اإلزام 

اإلزام املدعي مبا ي�صتجد من ايجار من تاريخ اإقامة الدعوى حتى تاريخ االخالء الفعلي  - مالية  • مطالبة 
اأمام اللجنة )اللجنة  وامل�صاريف. وقررت اللجنة الق�صائية اعالنكم بالن�صر للمثول  بالر�صوم  عليه  املدعي  اإلزام   - مالية  مطالبة   •
االإبتدائية الثالثة( او من ينوب عنكم بتوكيل يوم 2021/6/8 حيث �صيتم عقد اجلل�صة من خالل االإت�صال املرئي عن بعد وذلك على 
الرابط الذي �صيتم اإر�صاله اليكم من خالل امني �صر اللجنة يرجى اإرفاق املذكرات على النظام اإن وجدت قبل اجلل�صة.  لالإطالع 
على الالئحة ووثائق الدعوى يرجى زيارة املوقع www.dubailand.gov.ae وان�صاء ا�صم م�صتخدم برقم الهوية او 

الرخ�صة التجارية ويف حال تخلفكم عن احل�صور �صوف يتم اتخاذ االإجراءات القانونية يف غيابكم. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي)  مدين   SHCFICIREA2021 /0003415 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : جياجنو جو
جمهول حمل االإقامة : دبي انرتنا�صونال �صيتي �صارع ال�صني 0508531988

بناء على طلب املدعي / ر�صوان احمد عبدالعزيزغفار - باك�صتاين اجلن�صية
قد اأقام الدعوى يطالب فيها :

- الزام املدعي عليه بنقل ملكية ال�صيارة با�صم رخ�صة قيادته و دفع الغرامات بقيمة 400 درهم حتى تاريخ اليوم
- الزام املدعى عليه بدفع الر�صوم وامل�صروفات واأتعاب املحاماة

- اإعالن املدعى عليه باجلل�صة والئحة االدعاء.
- �صمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الأحكام املادة 229 الفقرة )5( من قانون االإجراءات املدنية.

اأنت مكلف بالرد بجل�صة 2021/06/16 اأمام مكتب اإدارة الدعوي حمكمة ال�صارقه املحكمة االبتدائية املدنية - مكتب 
رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 11( عر الوات�صاب على الرقم 065024274 �صخ�صيا اأو بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�صفك  مدعى 

عليه. حرر بتاريخ 2021/5/31 م - حرر بوا�صطة املوظف 

مكتب اخلدمات الق�سائية      
�سمة اأحمد را�سد ال�سلمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي)  جتاري   SHCFICIPOR2021/0002876 يف  الدعوى رقم

املدعي عليه : �صبغة اهلل حممد ا�صلم ، افغان�صتاين اجلن�صية وب�صفته املالك خمبز اللية 
جمهول حمل االإقامة : ال�صارقة ، امل�صلى، الغرب 31 �صارع الزهراء حمل رقم 1 طابق االر�صي ، �صندوق الريد 95604، 

رمز الريد 61163 هاتف : 0555966481 / 0523207829
وب�صفته   ، اوزبك�صتان اجلن�صية   . اخميدوف  : عزيز  - وميثلها  ���س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ا�ص��تارتا  املدعية  بناء على طلب 
املدير - قد اقام عليك الدعوى ويطلبك فيها : احلكم باإلزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغا و قدره )7077.95( 
اال�صتحقاق  تاريخ  12% �صنويا من  بواقع  التاأخريية  والفائدة  فل�صا  وت�صعون  درهما خم�صة  و�صبعون  و�صبعة  االف  �صبع 

)18-06-2019( وحتى متام ال�صداد و الر�صوم وامل�صروفات واأتعاب املحاماة
اعالن املدعى عليه بالن�صر بتعديل الطلبات وبلغتي العربية واالجنليزية

املدنيه  االبتدائية  املحكمة  ال�صارقه  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/06/06 اأنت مكلف باحل�صور بجل�صة 
يف متام ال�صاعة 09:00 �صباحا - مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى رقم 5( �صخ�صيا ً اأو بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة اأيام من تاريخ الن�صر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�صفك مدعى عليه. 
اعالن املدعى عليه بالن�صر بتعديل الطلبات وبلغتي  العربية واالجنليزية

مكتب اخلدمات الق�سائية      
عاي�سة علي حممد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي) جتاري   SHCFICIPOR2021 /0002213 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه / �صامي �صمري حممد ابو من�صار احلرباوي 
 9250251

2021/5/31 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم  نحيطكم علما بانه بتاريخ 
اأعاله ل�صالح / مالك حممد احمد احلوارى بالتايل :

ن�س احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري :-

والفائدة  للمدعى  دره��م  ال��ف  و�صتني  خم�صة  دره��م   65000 مبلغ  بدفع  عليه  املدعى  ب��ال��زام 
وامل�ص�اري�ف  بالر�صوم  والزمته  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية 

وخم�صمئة درهم اتعاب حماماة
حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

القا�سي/غالب احمد الكلوب 
حمكمة ال�سارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي) جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000959/ 
اإىل املحكوم عليه : عبداهلل احمد ابراهيم جا�صم احلو�صني  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ علي م�صعود ملقاوالت البناء - ذ م م   

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 704180.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
القا�سي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

)جزئي)  عمايل   SHCEXCILABMIN2021  يف الدعوى رقم 0001923/ 
اإىل املدعي عليها / باب النجارة ملقاوالت التك�صية واالر�صيات 

حيث انه قد �صدر احلكم �صدك ل�صالح املنفذ �صيف �صفاعت علي �صيد مونري علي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 11201 درهم �صامل 
%5 من تاريخ  العودة وقيمتها )990( درهم وفائدة قانونية بواقع  ، لتذكرة  الر�صوم وامل�صاريف 

املطالبة عدا الف�صل التع�صفي من تاريخ �صريورة احلكم. 
اأعاله خالل )15( يوم من تاريخ  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
التنفيذ  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  للن�صر. ويف حالة تخلفك  التايل  اليوم 

اجلري املقررة قانونا.  
مركز �صعادة املتعاملني 

القا�سي / اوائل اأحمد عبداهلل 
حمكمة ال�سارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/0005476
املخط�ر : احمد بن عبداهلل بن اإبراهيم ال�صبتي - �صعودي اجلن�صية

العنوان : ال�صارقة - مويلح - هاتف رقم : 0502177027
املخط�راليه : عزيز بن مطلق بن �صاحي ال�صاحلي

العن�وان : ال�صارقه - املجاز - املروة 3
هاتف رقم : 0508023191

،و   2018/2/25 بتاريخ  ل�صاحلك  امل��ح��ررة  للوكالة  اإ���ص��ارة   : واح��دة  وكالة  ع��زل   : املو�صوع 
وعمالء   ،  )SH20180225C58660( برقم  العدل  الكاتب  ال�صيد  من  عليه�ا  امل�صدق 
لن�س املادة : )955( من قانون املعامالت املدنية رقم )5( ل�صنة : )1985( و املعدل بالقانون 
رقم : )1( ل�صنة : )1987( : لذلك ،  فاإنني اأعلنك مبوجبه بعزلك من الوكالة امل�صار اإليها 
اأعاله اعتبارا من يوم ت�صلمك هذا االإعالن ، فاإن كان لديك اأي اعرتا�س على ذلك يرجى اتباع 

ال�صب�ل الق�ان�ون�ي�ة. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة)   

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/0003913
املخط�ر : جاد اهلل حممد �صروف - �صوري اجلن�صية و يحمل هوية رقم 784198203614205

العنوان : ال�صارقة - البحرية - كورني�س - برج بن �صاعن
هاتف رقم : )052/6833200(

املخطر اإليه : الرعد لتجارة ال�صاحنات امل�صتعملة و قطع غيارها - او من ميثلهم  
العنوان : ال�صارقة - ال�صناعية 3

هاتف رقم : ) 050/1331148 (
مو�صوع االإخطار : اإخالء العني املوؤجرة .

الوق�ائ�ع :- 
حيث ان املخطر موؤجر للمخطراليه ار�س م�صورة رقم 3521 

و يرغب املخطر يف ا�صتخدام االر�س ب�صكل �صخ�صى
و بذلك يرغب يف اخطار املخطر الية ب�صرورة اخالء االأر���س امل�صورة من تاريخ انتهاء عقد االيجار و اال 

�صوف ي�صطر التخاذ االجراءات القانونية االخري. 
وعليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل بال�صارقة اإخطاركم بهذا ر�صميا

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة)   

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
املو�سوع / اعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 767/2021 جتاري جزئي دبي
ال�صادة : �صركة امييتك للخدمات الفنية �س ذ م م ،،،، املحرتمني

ال�صادة : راهول جاجدي�س دور اجكار،،،،، املحرتمني
حيث اأن املدعي : الرخاء للمقاوالت العامة )�س.ذ.م.م( “ اأقام عليكم الدعوى رقم  767/2020 جتاري جزئي دبي ، 
وبناءاً على احلكم ال�صادر من قبل حماكم دبي بتاريخ 30/05/2021 بندب م/عائ�صة �صليمان اآل علي خبريا هند�صياً 
للدعوى ، لذلك يجب عليكم ح�صور اجتماع اخلرة املحدد يوم االأحد املوافق 06/06/2021 ال�صاعه 3:00 م�صاء 
عن بعدعر تطبيق )مايكرو�صوفت تييمز(، كما يجب عليكم تقدمي دفوعكم واملذكرة اجلوابية املتعلقة بالدعوى واأي   
 Info م�صتندات اأو اأوراق ترغبون بتقدميها قبل او بحلول يوم االأحد املوافق 06/06/2021 ، على امييل اخلبري
ا�صتف�صارات يرجي التوا�صل مع اخلرة على االأرقام االتية )متحرك  اأي  وجود  حال  ويف   ،  @aishaalali.com

:0545507052( ، علماً باأن اخلرة �صتقوم مببا�صرة املاأمورية ولو يف غياب اخل�صوم.
اخلبري الهند�سي /عائ�سة �سليمان اآل علي
رقم القيد دبي 169
رقم القيد وزارة العدل 2

اإجتماع خربة 

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 

دعوة حل�سور اإجتماع اخلربة
يف الق�سية رقم 2020/874 جتاري كلي - دبي 

املرافق  “بنتا ك��ري خل��دم��ات  اع��اله  ال��دع��وي  امل��دع��ي عليها يف  تدعو جلنة اخل��رة 
ال�صحية �س ذ م م" حل�صور اإجتماع اخلرية بال�صوت وال�صورة عن بعد �صواء ب�صخ�صها 
 2021/6/8 املوافق   الثالثاء  اأو بوا�صطة وكيال قانونيا عنها واملقرر عقدة يوم 
ال�صاعة الواحدة ظهرا اأوفى غ�صون اإ�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن اأيهما اأقرب 
، ويف تلك احلالة يطلب من املدعي عليها التوا�صل مع اأمينة �صر اخلرة االأن�صه/

منال على هاتف رقم 2500251-04 او متحرك : 0507862887  وات�س اب 
suha@farahatco.com اوعلى االمييل ،

جلنة اخلربة
يف الدعوى رقم  2020/874 جتاري كلي 

اإجتماع خربة 

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
املو�سوع/ دعوة حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية عن بعد

يف الدعوى رقم 1305/2021 جتاري جزئي
املعلن اإليها / املدعى عليها : لوردي ملواد البناء )�س.ذ.م.م(

باالإ�ص�ارة اإل�ى الق�رار ال�ص�ادر م��ن عدال�ة حمكم�ة دي�ي امل��وقرة ون�دبنا خبي�را ح�ص�اب�ي�ا ف�ي ال�دعوى 
اأع�اله ل�ذا يرج�ى م�نكم احل�ص�ور الجتم�اع اخلب�رة احل�ص�ابية االأول ع�ن بع�د ، وذل�ك ي�وم  امل�ذكورة 
مكامل�ة  طري�ق  ع�ن  وذل�ك  ع�ص�را،  والن�ص�ف  الرابع�ة  ال�ص�اعة   ،08/06/2021 املواف�ق  الثالث�اء 
اأب�ل  ومتج�ر  �ص�تور  ب�الي  جوج�ل  عل�ى  مت�وفر  وه�و   )ZOOM( برن�ام�ج  ط�ري�ق  ع�ن  �ص�وتي�ه 
على  اإلينا  امل�صجل  االإل��ك��رتوين   الري�د  واإر�ص�ال  والت�ص�جيل  الرن�امج  حتمي�ل  يرج�ي  ل�ذا  �ص�تور، 
الري��د االإلكرتون�ي )expert@legaauditing.com( لك��ي ي�تم اإ�ص�افتكم عل�ى الرن�امج 

حل�ص�ور االجتم�اع كما يرجى احل�صور باملوعد املذكور واإر�صال كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى.
ليلي غامن احلمريي
خبري ح�سابي رقم )100) لدى حماكم دبي
حما�سب قانوين مرخ�س لدى وزارة الإقت�ساد قيد رقم )592)

اإجتماع خربة 
العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 

اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2021/8834) 
املنذر / بنك دبي االإ�صالمي

وميثله ال�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / جوليت برييرا انتوين برييرا - اجلن�صية هندي - وعنوانه اإمارة دبي - حمي�صنة 4 - بناية اوقاف - �صقة رقم 

 0567597189 رقم  متحرك   -  269
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )26962( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )26962( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2012ف�سي ني�سان ميكراGدبي 40081
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2021/8843) 

املنذر / بنك دبي االإ�صالمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / فولها كاما�صيفيج - رو�صيا البي�صاء  اجلن�صية - وعنوانه اإمارة دبي - الر�صاء - 2 - بالقرب من الر�صاء مول 

- فيال رقم 305 - متحرك رقم 0561553425 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )26981.86( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )26981.86( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2012احمر بي ام دبليو O1316دبي 62363
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2021/9057) 

املنذر / بنك دبي االإ�صالمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / منري انور ال نبهان - فل�صطيني اجلن�صية - وعنوانه اإمارة عجمان - منطقة الب�صتان - �صارع الب�صتان - �صقة 

رقم 8 - متحرك رقم 0551094585 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )8159.05( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )8159.05( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2012ابي�سكيا اوبتيما 1ال�سارقة60580
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2021/9063) 

املنذر / بنك دبي االإ�صالمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / عادل بنتفريت - املغرب اجلن�صية - وعنوانه اإمارة ابوظبي - منطقة ابوظبي - بناية الريف - �صارع الفالح - 

مقابل الوحدة مول - فيال رقم 204 - متحرك رقم 0529767157  
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )44823( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )44823( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2013ف�سي هيوانداي تو�سان 15ابوظبي14099
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2021/8842) 

املنذر / بنك دبي االإ�صالمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
اإم��ارة ال�صارقة - منطقة اخلان - بناية �صجا - فيال رقم  املنذر اليه / م�صروب مكرت�صيان - اجلن�صية - ارمينيا - وعنوانه 

 0501085501 رقم  متحرك   - مول  ال�صفري  من  بالقرب   -  1111
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )22681( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )22681( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2013 ف�سي كيا اوبتماDدبي 93870
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم



اخلميس  3    يونيو   2021  م   -   العـدد   13256  29
Thursday    3   June   2021   -  Issue No   13256

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
انذار عديل بالن�سر

(2021/4811( 
املنذر / الفا فينت�صر لال�صتثمارذ م م - بوكاله املحاميه روؤيا العو�صي

�صد/ املنذر اليه الثاين : خرم بن لطيف عبد اللطيف فري�صي - جمهول حمل االقامه
ب�صفتنا وكالء عن املنذرة فاإننا ننذركم بالت�صامن فيما بينكم وبني �صركة بيرتوين اإجنينريينغ م.د.م.�س

PETRON ENGINEERING DMCC ب�صداد مبلغ و قدره )5175000( خم�صة ماليني 
و مائه وخم�صة و�صبعون األف درهم ؛ خالل خم�صه اأيام من تاريخ ت�صلمكم هذا االنذار. 

املبلغ  بذمتها  تر�صد  م.د.م.�س  اإجنينريينغ  بيرتوين  �صركة  و  املنذره  بني  جتاريه  تعامالت  مبوجب  اأنه  حيث 
بعاليه والذي حترر عنه عدد �صته �صيكات حمرره من ح�صابها بتوقيع من املنذر اليه بو�صفة مديرها و امل�صحوبه 

على بنك االمارات دبي الوطني بتواريخ خمتلفه وعند تقدميا للبنك ارتدت دون �صرف لعدم كفاية الر�صيد .
لذلك ،  تنذركم بالت�صامن فيما بينكم وبني �صركة  بيرتوين اإجنينريينغ م.د.م.�س ب�صداد مبلغ املذكور بعاليه و 
قدره )5175000( خم�صة ماليني ومائه وخم�صة و�صبعون األف درهم وذلك يف مده اأق�صاها خم�صة اأيام من 

تاريخ ت�صلمكم هذا االنذار واال �صن�صطر التخاذ الالزم �صدكم وحتميلكم كافة الر�صوم وامل�صروفات.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - حمكمة الإ�ستئناف املدنية الإحتادية 
)جزئي)  جتاري   AJCAPCIPOR2021 /0000395 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد عبداهلل حميدي  
ل�صناعة  ميدي�صيال  ب�صركة  مقيم  خليفة  مدينة  ابوظبي  اإمارة   : االإقامة  حمل  جمهول 

امل�صتح�صرات ال�صيدالنية هاتف رقم 052966479  
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/6/16 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان حمكمة 
1( �صخ�صيا او بوا�صطة  االإ�صتئناف املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى - االإ�صتئناف 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة 
ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/5/31   

مدير اخلدمات الق�سائية      
علياء احمد عبيد الزعابي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي)  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0001939 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : جوهر االملنيوم لال�صغال املعدنية - ذ م م  
جمهول حمل االإقامة :  عجمان ال�صناعية 2 �صارع ال�صناعية مكاين 2645387731  

حيث ان املدعية : وورث جلف م م ح قد اقام عليك الدعوى بالرقم اأعاله 
الدعوى حمكمة عجمان  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/6/16 بجل�صة  باحل�صور  انت مكلف  لذا 
املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال 
تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/6/2 م.   
مدير اخلدمات الق�سائية      
مرمي ابراهيم البلو�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2021/8836) 

املنذر / بنك دبي االإ�صالمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / ح�صام احمد م�صطفى  كمال ابراهيم - اجلن�صية : م�صري - وعنوانه اإمارة دبي - ابوهيل - بناية ال�صميلي - �صقة 

رقم 110 - متحرك رقم 0555482930 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )38854.90( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )38854.90( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2013ا�سودهيونداي الينرتاGدبي 96467
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4885)

املنذرة : نيون االإمارات - �س ذ م م  
بوكالة د/ اأحمد �صعيد �صامل بن هزمي 

وخالد حممد �صعيد بوج�صيم وعبداهلل ال�صويدي و بوكالة الوكيل / جرالدار حامد حممد عقيد 
�صد املنذر اليه : ال�صفا للعقارات - �س ذ م م - عنوانها: اإمارة دبي، بر دبي، �صارع خالد بن الوليد، بناية م�صطفوي 

لل�صجاد وال�صتائر، مقابل حمكمة مرتو الفهيدي هاتف رقم : 04/43527777 ، �س ب رقم 3120 ، دبي 
املو�صوع : 

يتقدم املخطرة للمخطر اليهما بهذا االإخطار العديل املاثل للمطالبة باالآتي :  
باملاأجور(   االإنتفاع  من  متكنه  التي  وامل�صتندات  الر�صومات  امل�صتاأجر  )بت�صليم  اليه  للمنذر  امل��ن��ذرة  تخطركم 
وذلك خالل خم�صة  اأيام ويف حال عدم تنفيذ املذكور فاإن املنذرة �صوف تلجاأ اىل املحكمة املخت�صة التخاذ كافة 
وخمالفة  العقد  �صروط  خمالفة  على  املرتتبة  حقوقها  بكافة  للمطالبة  مواجهتك  يف  القانونية  االإج���راءات 

القانون ومطالبتكم بالتعوي�س عما حلقها من اأ�صرار. بكل حتفظ 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4925)

مقدم من املنذرين :  1- �صديقه ح�صني ايرامنن�س ايرانيه 
3- مع�صومه عبا�س نكار�صتاين ايرانيه ايرانيه  نكار�صتانى  عبا�س  مر�صيه   -2

ر�صا نكار�صتاين بريطاين اجلن�صيه     -5 ايرانيه  نكار�صتاين  عبا�س  را�صيه   -4
وميثلهم بالتوقيع ر�صا نكار�صتاين بريطاين اجلن�صيه ب�صفته ال�صخ�صيه وب�صفته وكيال عن ورثة املتوفى عبا�س   نكار�صتاين  

بوكالة املحاميان / كفاح الزعابي وجا�صم الزرعوين
املنذر اليهما /  االويل / ذا �صيهور�س لتجاره القوارب �س .ذ. م.م

الثاين / جوزيف كليندين�صت ب�صفته �صريك بال�صركه واملفو�س بالتوقيع علي ال�صيكات
املو�صوع : مطالبه ماليه بقيمه مبلغ وقدره 2.944.000 اثنان مليون وت�صعمائه اربعه واربعني الف درهما باال�صافه اىل 

تاريخ املطالبه حتى ال�صداد التام  من  قانونيه  12% فائده 
بتورايخ خمتلفه ا�صدر املنذر اليهما ايل وراث املنذر ال�صيكات ارقام عدد 7 �صيكات وهي ال�صيكات اأرقام

و500981  500987 و  و500979  و500761  و500983  و500982   500760
2.944.000 درهم )اثنان مليون وت�صعمائه اربعه واربعني الف درهما( وامل�صحوبه علي م�صرف  باجمايل مبلغ وقدره 
ابوظبي وذلك نتيجه لتعامل جتاري لذلك ، فاإننا ننذركم مبوجب هذا االنذار ب�صرورة رد املبالغ التي تر�صدت يف ذمتكم 
والبالغه 2.944.000 درهم )اثنان مليون وت�صعمائه اربعه واربعني الف درهما باال�صافه ايل 12% فائده قانونيه من 

تاريخ املطالبه حتى ال�صداد وذلك خالل خم�صه ايام عمل. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
انذار بالن�سر

رقم )4887/2021)
Edge Future Tradings FZE LLC  املعلنة : اأيدج فيوجرتريدينجز  م.م.ح / ذ.م.م

العنوان / االمارات - امارة دبي - �صارع �صيخ زايد - �صارع املرابع - بناية قرقا�س - مثلث رقم 102 - الدور االأول 
- الهاتف املتحرك / 0554244385  هاتف / 042222018 

 info@amt-legal.com / الريد االلكرتوين
الرقم االقت�صادي /    753412 رق��م/  العقارية - موؤ�ص�صة فردية - رخ�صة جتارية  : �صركة اخل��ان  املعلن عليه 

 11117919
AL Khan Real Estate

العنوان / امارة ال�صارقة - �صارع الكورني�س - املجرة - هاتف / 0589444162
باال�صافة  اماراتي  درهم  ب�صداد مبلغ )1.222.112.00(  بالوفاء  بتكلفته  املعلن علية  املعلنة  تعلن   - املو�صوع 
ايل 12% فوائد تاأخريية القانونية، للمعلن و ذلك خالل مدة )5( ايام )خم�صة ايام( و اال �صوف ت�صطر املعلن 
ا�صفا  التخاذ كافة اج��راءات القانونية للمطالبة باملبلغ و فوائد القانونية و مطالبة املعلن عليه بكافة ما �صوف 

تتكبدة  من ر�صوم و م�صاريف

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4942)

املنذر / عبد املح�صن بن عبد اهلل بن عبد العزيز ال�صريع  - وميثله علي وقا�س لياقت علي
املنذر اليه / احللول للمطابخ �س.ذ.م.م

Z2493835 وميثلها /�صمري حممد بدر الدين - هندي اجلن�صية رقم اجلواز
16.125 درهم  الوفاء مببلغ  و  االيجارية  القيمة  �صداد  اليه ب�صرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
ي�صتجد  ما  و�صداد  ال�صقة  واإخ��الء  االن��ذار  تاريخ  وحتي   2020/9/22 من  الفرتة  عن 
باملدينة  ال��ي��ون��ات��ي  احل��ي   k1 106 مببني  رق��م  لل�صقة  ال��ت��ام  االخ���الء  اي��ج��ار حتى  م��ن 
حمرر  ال��ع��ديل  االن���ذار  وف��ق   0220181010001847 رق��م  اي��ج��اري  وف��ق  العاملية 
رقم 110652/1/2021 لذا يتوجب انذارها بالن�صر لتعزر االعالن بالوفاء بالقيمة 

املرت�صدة والخالء موعد اق�صاه 30 يوم من تاريخ االنذار. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2021/4933)
املن�ذر : نيكوال احلاج.

املنذر اليهما : 1- حممد احمد عبد اهلل على الفهيم.
�س.ذ.م.م. لال�صتثمار  افينيو  الفهيم  �صركة   -2

الفائدة  مع  درهم  املو�صوع / انذار عدىل وتكليف قانوين بالوفاء مببلغ 275.000 
القانونية %12 من تاريخ اال�صتحقاق

ب�صفتنا وكالء قانونيني عن موكلنا )املنذر( فاننا ننذركم ونكلفكم ب�صرعة الوفاء للمنذر 
القانونية  الفائدة  مع  دره��م(  ال��ف  و�صبعون  وخم�صة  )مائتان  دره��م   275.000 مببلغ 
وذلك خالل )5( خم�صة ايام من تاريخه، ويف  املنذر،  ل�صالح  ذمتكم  يف  12% املرت�صد 
حال امتناعكم فاننا �صنقوم باتخاذ كافة االجراءات القانونية قبلكم واللجوء اىل الق�صاء 

للمطالبة بالزامكم ب�صداد ذلك املبلغ، مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 603
ليكن معلوما للجميع بان كل من: 1- ال�صيدة : عبي�ر زهي�ر حمم�ود ملح�م - اجلن�صية: االأردن، ترغ�ب ف�ي البي�ع 
حمي�ى  �ص�لطان  حمم�ود  م�رمي  ال�ص�يدة:  اإل�ى  وذل�ك   )%40( البالغ�ة  ح�ص�تها  ك�ام�ل  م�ن  ع�ن)%7(  والتن�ازل 
ف�ي  ترغ�ب  االأردن،  اجلن�صية:   - الدل�ه  حمم�د  توفي�ق  روب�ا  ال�ص�يدة:   -2 االإمارات.  اجلن�صية:   - الب�صتكي  ال�دين 
البي�ع والتن�ازل ع�ن)7%( م�ن ك�ام�ل ح�ص�تها البالغ�ة )40%( وذل�ك اإل�ى ال�ص�يدة: م�ري�م م�ح�م�ود �ص�لطان حمي�ى 
ال�دين الب�صتكى - اجلن�صية: االإمارات. 3- ال�صيد: هم�ايون كبي�ر جوين�ال �ص�اردير - اجلن�صية: بنغالدي�س، يرغ�ب 
ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ص�ته البالغ�ة )20%( وذل�ك اإل�ى ال�صيدة: م�رمي حمم�ود �ص�لطان حمي�ى ال�دين 
ال�ص�ارقة  باإم�ارة  تاأ�ص�ص�ت  االزي�اء(  لت�ص�ميم  ال�عم�ر  )ليل�ة  امل�ص�ماه  الرخ�ص�ة  ف�ي  االإمارات.   اجلن�صية:   - الب�صتكى 
تغيري  اآخرى:  تعديالت  بال�صارقة.   االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )628174( رقم  رخ�ص�ة  مبوج�ب 
االإ�صم التجاري من )ليلة العمر لت�صميم االزياء( اإىل )مرمي الب�صتكي لت�صميم االأزياء(. وعمالبن�س املادة )14( 
. فقد اقت�صى ن�صر هذا  العدل  الكاتب  2013 يف �صان  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة   فقرة )5( من احكام  
االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 602

البيع  يرغب يف  اجلن�صية  االمارات   - املرزوقي  م�صلم  �صلطان عبدالكرمي  ال�صيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
والتنازل عن كامل  ح�صته البتغة 100% وذلك اىل كال من :

%50 بن�صبة  اجلن�صية  الهند   ، ارافينداك�صان  ارافيند  ادار�س  ال�صيد/   -1
%50 بن�صبة   ، اجلن�صية  الهند   ، غوباالكري�صنان  �صداناندان   / ال�صيد   -2

بالرخ�صة امل�صماه )الريموك لت�صليح االطارات( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )622805( 
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقه.

تعديالت اخرى: - تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات
الكاتب  �صان  يف   2013 ل�صنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 604
ف�ي  م�ي�ا - اجلن�صية: بنغالدي�س، يرغ�ب  م�ان�و  ان�ور  ال�صيد/  بان  ليكن معلوما للجميع 
البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ص�ته البالغ�ة )50%( وذل�ك اإل�ى ال�ص�يد: حمم�د عب�داملوؤمن 
مون�و م�ي�اه - اجلن�صية: بنغالدي�س، ف�ي الرخ�ص�ة امل�ص�ماه )ال�ص�لك ال�ذهبي لك�ي املالب��س( 
تاأ�ص�ص�ت باأم��ارة ال�ص�ارقة مبوجب رخ�صة رقم )613167( ال�صادرة من دائرة التنمية 

االقت�صادية بال�صارقة.  تعديالت اآخرى: 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�صار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 607

ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأن ال�صيدة / ن�وال ج�ا�ص�م �ص�ودلو - اجلن�صية: امريك�ا ، ترغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل 
ع�ن ك�ام�ل ح�ص�ت�ه�ا البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيدة: �ص�ون�ا ع�ز ال�دين جعف�ر �ص�الح - اجلن�صية: 
مبوج�ب  ال�ص�ارقة  باأم�ارة  تاأ�ص�ص�ت  لل�صيدات(  الغ�رب  �ص�حر  )�ص�ال�ون  امل�ص�م�اه  الرخ�ص�ة  ف�ي  االم�ارات، 

رخ�ص�ة رق�م )528408( ال�ص�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة االقت�ص�ادية بال�صارقة.
تعديالت اخرى: تغيري ال�صكل القانوين من )وكيل خدمات( اىل )موؤ�ص�صة فردية (

تغيري اال�صم التجاري من )�صالون �صحر الغرب لل�صيدات( اىل )�صالون �صونا للتجميل فرع 1(
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 601
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/�ص�الم عب�داهلل بيلوتي�ل - اجلن�صية: الهن�د ، يرغ�ب ف�ي البي�ع 
ديفي�د  حم�م�د  عائ�ص�ة  ال�ص�يدة:  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح��ص�ت�ه  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل 
اجلن�صية : االم�ارات ، ف�ي الرخ�ص�ة امل�ص�م�اه )�ص�وبر مارك�ت اك�ب�ر قم�ة( تاأ�ص�ص�ت ب�اإم�ارة ال�صارقة 

مبوجب رخ�صة رقم )557548( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة. 
تعديالت اخرى:- تغيري ال�صكل القانوين من )وكيل خدمات( اىل )موؤ�ص�صة فردية( 

 2013 ل�صنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
الت�صديق  على  للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا االعالن  اقت�صى  . فقد  العدل  الكاتب  �صان  يف 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�صبوعني من  اليه بعد  امل�صار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 608
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ جمي�ل م�حمد زكري�ا جمي�ل القد�صي - اجلن�صية: االأردن 
 : ال�ص�يد  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح��ص�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغ�ب   .
الردين�ي  )م�ص�تودع  امل�ص�م�اه  الرخ�ص�ة  ف�ي   ، اثيوبي�ا   : اجلن�صية   - ج�وب�او  تادي�ص�ى  بيويكوت�و 
ب�ام�ارة ال�ص�ارقة مبوج�ب رخ�ص�ة رق�م )709154( ال�ص�ادرة م�ن دائ�رة  لالأدوي�ة( تا�ص�ص�ت 

التنمي�ة االقت�صادية بال�صارقة.  تعديالت اخرى:- اليوجد 
 2013 ل�صنة   القانون االحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 606

يف  يرغب  اجلن�صية  بنغالدي�س   - احمد  نور  ال�صيد/حممد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن عدد )%10( ح�صة من ح�صته البالغة )100%( ح�صة وذلك ايل 
ال�صم�س  ال�صيد/ حممد هاميدوله حامد عبدول منان - بنغالدي�س اجلن�صية يف )نور 
 )534600( رقم  برخ�صة  ال�صارقة  اإمارة  يف  تاأ�ص�صت  امل�صتندات(  وت�صوير  لطباعة 
فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  بال�صارقة.  االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  وال�صادرة 
)5( من احكام القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد 
اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 605
ليكن معلوما للجميع باأن  ال�صيد /حممد علي عبدالرحيم على ال�صويدي - اجلن�صية االمارات 
)باب  امل�صماه  الرخ�صة  100% يف  عن  البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يف  يرغب   -
الركة لتجارة مواد البناء( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة برخ�صة جتارية 
رقم )782939( وذلك ال�صيد �صهادت ح�صني عبد الكرمي - اجلن�صية بنغالدي�س. تعديالت 

اخرى :- تغري ال�صكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات.
 2013 ل�صنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
الت�صديق  على  للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا االعالن  اقت�صى  . فقد  العدل  الكاتب  �صان  يف 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�صبوعني من  اليه بعد  امل�صار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2020/239 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك برودا 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بر دبي - دبي - مبنى بنك برودا - مكتب رقم 201 - ال�صوق الكبري مقابل للعرة بالقرب من الديوان 
املنفذ �صده : ام�صونز غلف )م.د.م.�س( واآخرون  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - اإمارة دبي - اأبراج بحريات جمريا - ار�س رقم 
)JLT-PH2-T2A( ون ليك بالزا - وحدة رقم 3406 - املنفذ �صده : ام�صونز غلف )م.د.م.�س(  - املنفذ �صده : كاني�صك موجنا 
املنفذ �صده : �صيفاز موجنا  - املنفذ �صده : اأنيل كومار موجنا - انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام 
الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات 
20% من الثمن  وعلى موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :  نوع 
العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم االر�س 42 - امل�صاحة : 240،36 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : امريت�س 
1889181.29 دره��م . نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم  1106 - القيمة  ت��اور - رقم الوحدة  ك��راون 
3406 - القيمة :  ب��الزا - رق��م الوحدة :  1 - ا�صم املبنى : ون ليك  99.96 مرت مربع - رق��م املبنى :  64  - امل�صاحة :  االر���س : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم.    625404.57

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2020/118 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: علي بن ح�صني بن �صالح الطويرقي 

عنوانه : يعلن على وكيبه القانوين / مكتب املحامي حممد اللنجاوي / اإمارة ال�صارقة / النهدة/ �صارع االإحتاد / جانب ان�صار مول 
/ برج حممد املال / الطابق الرابع/ مكتب رقم 406/هاتف 05561556 

املنفذ �صده : با�صيفيك فنت�صرز ليمتد - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - املركز التجاري االأوىل - دبي 
5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�صركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ص��اف��ه  املو�صحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية حتت االإن�صاء - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 149 - امل�صاحة : 93 مرت مربع - رقم املبنى : 

درهم.   735204.72  : التقييم   -  706 الوحدة  رقم   - با�صفيك  برج   : املبنى  ا�صم   -  1
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم  2019/311 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: ابوظبي للتمويل - �س م ح - عنوانه : حملها املختار : مكتب علي حبيب وم�صاركوه - دبي �صارع ال�صيخ زايد - �صما 
dubai@ahlegal.ae: تاور - الطابق االأول - مكتب رقم 105 - هاتف رقم 043588444 الريد االلكرتوين

املنفذ �صده : فورزون ديكور ال�صناعية - ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة القوز ال�صناعية الثالثة - �صارع رقم 28 )ب( - رقم 
مكاين 20385 78905 هاتف رقم 04/3413920 فاك�س رقم 04/3413921 

5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�صركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ص��اف��ه  املو�صحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : حق منفعة على ار�س وما عليها من بناء - حتت االإن�صاء - املنطقة : �صيح �صعيب 2 - رقم االر���س : 382 - رقم 

البلدية : 525 - 531 - امل�صاحة : 11249.19 مرت مربع - القيمة الكلية : 12000000 درهم يباع العلى عطاء
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم  2020/6231 تنفيذ عمايل   
طالب التنفيذ: ب�صرى بوراوي

عنوانه : االإم��ارات - اإم��ارة دبي - منطقة مر�صى دبي - �صارع املعاريف بناية تامي بال�س - الطابق 30 - �صقة 3007 - بالرب 
من بالقرب من ماريا مول 

املنفذ �صده : دار احلياة منطقة حرة - ذ م م 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - منطقة �صتوديو �صيتي - بناية دي �صي �صي )دي�صكوى تاور( الطابق 15 �صقة 1501 

5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�صركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ص��اف��ه  املو�صحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
5023.20 مرت مربع - التقييم :  1349 - امل�صاحة :  نوع العقار : ار�س ف�صاء - املنطقة : معي�صم االأول - رقم االر���س : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم.    8110383

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13256 بتاريخ 2021/6/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2020/285 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك برودا - فرع ال�صارقة 

عنوانه : االإمارات - اإمارة ال�صارقة - املجاز - مبنى كري�صتال بالزا - الطابق االر�صي - كورني�س البحرية 
املنفذ �صده : بريريت جويل 
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عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
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www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�صركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ص��اف��ه  املو�صحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
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العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار 
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مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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•• اأبوظبي-الفجر: 

الثقافية  ال���راب���ط���ة  ا���ص��ت�����ص��اف��ت 
املوؤلف  اأم�س  اأبوظبي  يف  الفرن�صية 
الفرن�صي امل�صري اال�صل ، غيلبريت 

املعهد  مع  بالتعاون  وذلك  �صينوي، 
ال���ث���ق���ايف ال��ف��رن�����ص��ي يف االإم��������ارات 
اآن����د ك���و« لتوقع  و���ص��رك��ة »ك��ل��ت�����ص��ر 

كتابه اجلديد بعنوان« ال�صقر« .
�صينويو  غيلبريت  امل��وؤل��ف  وحت��دث 

ام�س  اأقيمت  التي  الفعالية  خ��الل 
يف مقر الرابطة الثقافية الفرن�صية 
اأبوظبي حول كتابه االأخ��ري، »ذا  يف 
ف��ال��ك��ون« »ال�����ص��ق��ر«. وك���ان���ت هذه 
ملوؤ�ص�س  ال�صردية  ال��ذات��ي��ة  ال�صرية 

دول���ة االم�����ارات امل��غ��ف��ور ل��ه ال�صيخ 
ن��ه��ي��ان، طيب  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د 
باللغة  اأ���ص��اًل  واملكتوبة   ، ث��راه  اهلل 
املوقع  يف  متوفرة  وه��ي  الفرن�صية، 

اخلا�س بالرابطة.

اجلديد:  كتابه  ح��ول  معلًقا  وق���ال 
» ل��ق��د مل��ع��ت ال��ف��ك��رة يف ذه��ن��ي قبل 
دعوتي  مت��ت  عندما  ���ص��ن��وات  ب�صع 
اأبو  يف  ال��دويل  الكتاب  معر�س  اإىل 
ظبي واكت�صفت ال�صخ�صية القيادية 
ال���رائ���ع���ة وال���ف���ري���دة ل��ل��م��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ 
اإن  ل��ن��ف�����ص��ي  – وق���ل���ت  اهلل  رح���م���ه 
العظيم  ال����راح����ل  ه����ذا  ���ص��خ�����ص��ي��ة 

ت�صلح الأن تكون يف رواية«.
متوفرة  »ال�صقر«  رواي��ة  ان  ويذكر 
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، وم����ن امل���ق���رر اأن 
باللغة  ون�������ص���ره���ا  ت��رج��م��ت��ه��ا  ت���ت���م 
اللغات  وال��ع��دي��د م��ن  االإجن��ل��ي��زي��ة 

االأخرى. 
��اأ ه��ي��وغ��و هرني،  وم���ن ج��ان��ب��ه، ه��نَّ
لل�صفارة  ال�����ث�����ق�����ايف  امل�������ص���ت�������ص���ار 
على  �صينوي  غيلبريت  الفرن�صية، 
الرواية قائاًل: » لقد متكنت رواية 
»ال�صقر« من بناء ج�صر بني فرن�صا 
واالإمارات العربية املتحدة بت�صليط 
لل�صيخ  امللهمة  احلياة  على  ال�صوء 
زايد رحمه اهلل موفرًة فر�س تفاهم 

اأف�صل ما بني البلدين«. 
عام  بلدجودي، مدير  وق��ال حممد 
ال��راب��ط��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ف��رن�����ص��ي��ة يف 

اأبوظبي: 
» نحن يف غاية ال�صعادة ال�صت�صافة 
هذه الفعالية ملوؤلف فرن�صي م�صري 
م���ن اجلوائز  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  ح���ائ���ز 
مبيًعا.  االأك�����رث  ال��ك��ت��ب  و���ص��اح��ب 
بالدورة  اح��ت��ف��ال��ن��ا  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن 
الدويل  اأبوظبي  ملعر�س  الثالثني 
ودعم  تقدير  يف  �صن�صتمر  للكتاب، 
الذين ي�صتهوي وميتع  الفن  �صناع 

غالبيتنا«. 
عن  حديثه  �صينوي  ال�صيد  وعقب 
والتطرق  الكتابة  جم��ال  يف  رحلته 
حياته  م��ن��اح��ي  م���ن  ال���ع���دي���د  اإىل 
ملقابلة  ال�صيوف  ا�صطف  الفنية، 
غ��ي��ل��ب��ريت، واحل�������ص���ول ع��ل��ى ن�صخ 
م��وق��ع��ة م���ن ك��ت��اب��ه. وت���ق���دي���ًرا من 
ال��راب��ط��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ف��رن�����ص��ي��ة يف 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��م��وؤل��ف احل��ا���ص��ل على 
ت�صمية  اجل���وائ���ز، مت  م��ن  ال��ع��دي��د 

مكتبتها تيمًنا به. 

التي منحته خلفيًة  ن�صاأته  وبف�صل 
ثقافيًة مميزة وفهًما عميًقا للرتاث 
والغربي، واطالعه  العربي  الثقايف 
العميق على الفنون املتنوعة، متكن 
اأن  م��ن  امل�����ص��ري  الفرن�صي  ال��ك��ات��ب 
رواية   30 بالغة  باحرتافية  يكتب 

ومقالة و�صرية ذاتية. 

�صينوي«  ويف اخلتام، قال غيلبريت 
متاًما  خمتلفة  جت��رب��ة  ك��ان��ت  ل��ق��د 
ال�����ص��اب��ق��ة يف معر�س  ع��ن جت��رب��ت��ي 
ب�صبب  ل��ل��ك��ت��اب  ال�����دويل  اأب���وظ���ب���ي 
لكنني  الوباء،  عن  الناجمة  القيود 
مم��نت ل��ك��ل م��ن ج��ع��ل ه���ذا احلدث 

ممكًنا«. 

•• اأبوظبي- الفجر:

ويف  اخل���ا����س،  واالإن���ت���اج  التكليف  اأع���م���ال  �صمن 
دورته الثامنة ع�صرة، حتت �صعار »امل�صتقبل يبداأ 
االآن«، وبرعاية ال�صريك الرئي�صي �صركة مبادلة 
اأبوظبي  مهرجان  عر�س  »مبادلة«،  لال�صتثمار 
2021، حلقة جديدة من �صل�صلة حلقات فعاليات 
العود  اآل��ة  مو�صيقى  ملحبي  العاملي  العود  ملتقى 
مب�صاركة  وذلك  الرقمية؛  من�صاته  عر  العربي 
و�صوريا. والعراق  م�صر  من  املبدعني  من  نخبة 
م�ن  ل�كل  ع��رو���ص��اً  ال�ثال�ثة،  احل�لقة  وق���دم���ت 

ال�فنان�ني ح�ازم �ص�اه�ني، وحم�مد اأب�و ذك�ري م�ن 
م��صر ، واأح�مد �ص�مه م�ن ال�عراق وف�طني ك��نعان 
ت��قري��ر ع��ن  ا�صتعرا�س  اإىل  اإ�صافة  �ص��وري��ا،  م��ن 
الت  رواد ال��ع�صر احل��دي��ث ف��ي ق��طاع �ص��ناع��ة االآ
ال�عمل  ور�ص�ة  امللتقى  نظم  كما  ال������مو�ص������يقية. 
ال�خا�ص�ة ب�فوزي من�ص�د ف�ي ال�ب�صرة ف�ي ال�عراق، 
اإ�صافة اإىل تقدمي ال�دك�تور اأح�مد ال�حناوي نبذة 

حول املو�صيقى عر العامل الرقمي.
وميكن للراغبني يف م�صاهدة احللقة الثالثة من 
حلقات ملتقى العود العاملي زيارة الرابط التايل: 
https://www.youtube.com/

.watch?v=uQobvrWgEz4
وعرو�صه  فعالياته  اأب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان  وي��ت��اب��ع 
العاملية؛ حيث يقدم يف 5 يونيو املقبل، ال�صاعة 8 
م�صاًء بتوقيت االإمارات العربية املتحدة، احللقة 

الرابعة من �صل�صلة حلقات ملتقى العود العاملي.
من  الفرتة  خ��الل  العاملي،  العود  ملتقى  وميتد 
حلقات   7 وي�صم  يونيو،   15 وحتى  مار�س   25

بهيكلية تلفزيونية،
اأكادمييني ذوي خرة يف   تقدم روؤى خا�صة من 

لتاريخ  تناولهم  م��ع  وال��ف��ن��ون،  املو�صيقى  جم��ال 
وتطور اآلة العود وكيف يتم دمج االآلة يف ال�صناعة 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ي��وم،  املو�صيقي  وامل�صهد  الرقمية 
العود  �صتة من �صانعي  تقارير غنية عن  تقدمي 
العربي؛  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  املتميزين 
العود  ع�����ازيف  م���ن  ف���ن���ان   27 وذل�����ك مب�����ص��ارك��ة 
املوؤلفة  القطع  من  العديد  الأداء  دول��ة   14 من 

واملتنوعة خ�صي�صا الآلة العود.
ومي��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ني يف االط����الع ع��ل��ى امل��زي��د من 

للمهرجان   االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  زي���ارة  املعلومات 
https ://abudhabifestival .
a e / p r o g r a m m e / g l o b a l -
واملن�صات   ،   /oud-forum-2021
ع���ر: في�صبوك  ل��ل��م��ه��رج��ان  ال��ت��اب��ع��ة  ال��رق��م��ي��ة 
@( وت���وي���رت   ،)abudhabifestival(
@( وان�����ص��ت��ج��رام   ،)abudhabi_fest
امل���وق���ع  اأو   ،)abudhabifestival
العاملي:  ال���ع���ود  اخل���ا����س مب��ل��ت��ق��ى  االإل����ك����رتوين 

.www.oudforum.com
اأبوظبي  م��ه��رج��ان  فعاليات  اأن  ب��ال��ذك��ر،  ج��دي��ر 

�صعار  حت��ت  ع�صرة  الثامنة  دورت���ه  يف   ،2021
عام  م���دار  على  ت�صتمر-  االآن«  ي��ب��داأ  »امل�صتقبل 
التقليدية  ال��ع��رو���س  ب��ني  ي��دم��ج  ك��ام��ل- ح��ي��ث 
وال��ع��رو���س االف��رتا���ص��ي��ة امل��ع��ت��م��دة ع��ل��ى اأحدث 
يتميز مبجموعة فريدة  كما  الرقمية،  التقنيات 
 500 مب�صاركة  وامل��ع��ار���س،  االأداء  ع��رو���س  م��ن 
ف��ن��ان م��ن اأك���رث م��ن 50 ب��ل��داً، ف�����ص��اًل ع��ن 16 
جديداً  اإنتاجاً  و12  االأوىل،  للمرة  عاملياً  عر�صاً 
اإنتاج عاملي م�صرتكة، اإىل  للمهرجان، و8 اأعمال 
غنائية  وجولة  تكليف ح�صري،  اأعمال   4 جانب 

حول العامل.

مب�ساركة عازفني من م�سر والعراق و�سوريا و�سمن فعاليات ملتقى العود العاملي

مهرجان اأبوظبي يعر�ص حلقة مميزة ملحبي مو�شيقى اآلة العود عرب من�شاته الرقمية

•• الفجرية-الفجر:

الت�صكيلي  للفن  ال��رق��م��ي  امل��ت��ح��ف  اأع��ل��ن 
الفجرية  جل��م��ع��ي��ة  ال���ت���اب���ع  االإم������ارات������ي 
االجتماعية الثقافية، عن اأ�صماء الفائزين 
يف الدورة االأوىل من جائزة هداد للفنون 
املعر�س  ف��ع��ال��ي��ات  ���ص��م��ن  اأق��ي��م��ت  ال���ت���ي 
الفني اخلليجي االأول »دراي�س« مب�صاركة 
106 فناناً وفنانة من الراعم واأ�صحاب 
الهمم على م�صتوى  دول جمل�س التعاون 

اخلليجي.
املتحف  ينظمها  ال��ت��ي  اجل���ائ���زة  وت��ه��دف 
الرقمي بالتعاون مع اجلمعية اخلليجية 
االأحبابي  �صعد  عائلة  برعاية  ل��الإع��اق��ة، 
جمل�س  ع�صو  امل��ن�����ص��وري  منى  وال��ف��ن��ان��ة 
زايد  وجمل�س  اخلليجية،  اجلمعية  اإدارة 
التابع جلمعية الفجرية  الأ�صحاب الهمم 
واحت�صان  واإب������راز  دع���م  اإىل  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
الت�صكيلي  الفن  يف  وامل��وه��وب��ني  املبدعني 
من الراعم واأ�صحاب الهمم وت�صجيعهم 

وحتفيزهم على العطاء الفني.
 18 ب��اجل��ائ��زة،  الفائزين  قائمة  و�صمت 
حيث  الرئي�صية،  فئاتها  خمتلف  يف  فائزاً 
فاز �صلطان ماجد �صلطان البادي، وعائ�صة 
حم�صن  ح�صن  وميثة  ال�����ص��وي��دي،  حميد 

فني  عمل  اأف�صل  بجائزة  ال�صفار  حممد 
ونال  الت�صكيلي.  ال��ف��ن  ب��راع��م  ف��ئ��ة  ع��ن 
اأحمد حممد علي اليو�صفي، ووفاء �صعيد 
حم��م��د احل��ارث��ي��ة، حم��م��د ن�����ص��ال وجيه 
اأف�صل االأعمال الفردية عن  عبدو جائزة 

فئة اأ�صحاب الهمم.
فيما ح�صد جائزة اأف�صل االأعمال امل�صاركة 
)مراكز( من فئة اأ�صحاب الهمم كل من: 
الكويتي  الطموح  ن��ادي  اخل�صتي من  مها 
ال�صام�صي  وحم��م��د  الذهنية،  ل��الإع��اق��ات 
من مركز العني للتوحد، وحنان اإبراهيم 
من اإدارة التاأهيل املهني والزراعي، و�صارا 
اأده��م من مركز اأوالدن��ا الأ�صحاب الهمم، 
اأبوظبي  م���رك���ز  م���ن  ال��ك��ي��وم��ي  ورا�����ص����د 
من  مبخوت  و���ص��امل��ة  وال��ت��اأه��ي��ل،  للرعاية 
اأبو  واآي��ة  والتاأهيل،  للرعاية  العني  مركز 
والتاأهيل،  للرعاية  بكر من مركز غياثي 
زايد  الفالحي من مركز مدينة  وعائ�صة 
للرعاية والتاأهيل، وخلفان ال�صويدي من 
مركز اأبوظبي للتوحد، واإبراهيم عبد اهلل 

من مركز ال�صلع للرعاية والتاأهيل.
كما ذهبت جائزة جلنة التحكيم اخلا�صة 
مبملكة  ل���ل���ت���اأه���ي���ل  احل������د  م����رك����ز  اإىل 
الهمم  الأ�صحاب  الفلج  ومركز  البحرين، 
ك��ل من  ب��دول��ة االإم�������ارات، بينما ح�����ص��ل 

الهمم،  الأ���ص��ح��اب  العليا  زاي���د  م��وؤ���ص�����ص��ة 
وم��رك��ز ال��ع��ني ل��ل��ت��وح��د، ون����ادي الطموح 
تقدير  على  الذهنية  لالإعاقات  الكويتي 

خا�س تثميناً مل�صاركاتهم الفاعلة.
واأف�����اد ���ص��ع��ادة خ��ال��د ال��ظ��ن��ح��اين، رئي�س 
الثقافية،  االجتماعية  الفجرية  جمعية 
رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة: »ه���دف���ن���ا من 
املن�صات  يف  ال��ن��وع��ي  اال�صتثمار  اجل��ائ��زة 
الرقمية الإبراز الفئات املجتمعية املبدعة 
واإيالء رعاية خا�صة للمواهب الت�صكيلية  
حققت  اجل���ائ���زة  اأن  م�����ص��رياً  و���ص��ق��ل��ه��ا«، 
���ص��دى ك���ب���رياً وت��ف��اع��اًل وا���ص��ع��اً وتركت 
واملتابعني  امل�صاركني  لدى  طيباً  انطباعاً 
على التعاطي النوعي مع الفن الت�صكيلي 
عن طريق املن�صات الرقمية التى جمعت 
امل���واه���ب ووح����دت ال��غ��اي��ات واأع���ل���ت قيمة 
املناف�صة ال�صريفة و�صمحت ملواهب واعدة 
من  ذات��ه��ا  ع��ن  والتعبري  للنور  ب��اخل��روج 
الراقي.وتوجه  ال��ف��ن��ي  االإب�������داع  خ����الل 
فريق  اإىل  والعرفان  بال�صكر  الظنحاين، 
ال��ع��م��ل وجل��ن��ة حتكيم اجل��ائ��زة وك���ل من 
وجائزة  دراي�����س  معر�س  اإجن���اح  يف  �صاهم 
ه���داد م��ن االأف�����راد وامل��وؤ���ص�����ص��ات واملراكز 
االإعالمية  الو�صائل  عن  ف�صاًل  املختلفة، 

ومن�صات التوا�صل االجتماعي.

من جهتها، قالت �صلوى اآل رحمة، مديرة 
املتحف الرقمي للفن الت�صكيلي االإماراتي: 
»لقد ع�صنا اأجواء بناءة من خالل جائزة 
فعاليات  بها  اختتمنا  التي  للفنون  ه��داد 

الدورة االأوىل من معر�س »داري�س« الذي 
مب�صاركة  متوا�صلة  اأي����ام  ث��الث��ة  ا�صتمر 
ن��خ��ب��ة م���ن ال��ف��ن��ان��ني وامل���ب���دع���ني الذين 
اأعمااًل فنية راقية وور�صاً تفاعلية  قدموا 

�صخ�س   2000 م��ن  اأك���رث  منها  ا�صتفاد 
عر من�صات االت�صال املرئية«. 

التي  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال����ور�����س  اأن  واأ������ص�����ارت 
من  البو�صعيدية  فاطمة  الفنانة  قدمتها 

رامي  النف�صي  وامل�صت�صار  عمان،  �صلطنة 
اأحمد، كانت يف غاية االأهمية حيث �صلطت 
االأ����ص���واء ع��ل��ى م��واه��ب اأ���ص��ح��اب الهمم 
ال�صغار  براعمنا  ر�صومات  يف  وال���دالالت 
الواعدين، الفتة اإىل اأن الغاية الرئي�صية 
م�صاحة  خ��ل��ق  يف  دراي���������س  م��ع��ر���س  م���ن 
ل��الح��ت��ف��اء ب����روح االإب������داع ل���دى خمتلف 

�صرائح املجتمع قد حتققت فعاًل.
من  املقبلة  ال����دورة  اأن  رح��م��ة  اآل  واأك����دت 
من خالل  كبرياً  تطوراً  �صت�صهد  املعر�س 
ت��ن��ف��ي��ذ ال���ت���و����ص���ي���ات ال���ت���ي خ���رج���ت بها 
االإعداد  اأب��رزه��ا،  وم��ن  احلالية،  الن�صخة 
مل��ع��ر���س خ��ا���س ب��اأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م ي�صمل 
واحل���رف  الت�صكيلي  ال��ف��ن  جم����االت  ك���ل 

واالأ�صغال اليدوية. 
احل�����ص��ول ع��ل��ى رع��اي��ة ح��ك��وم��ي��ة جلائزة 
هداد للفنون بحيث تكون دورية ومفتوحة 
جلميع فناين دول الوطن العربي. ت�صكيل 
جلنة ملتابعة جميع الفائزين من خمتلف 
التميز  يف  ا���ص��ت��م��راره��م  ل�صمان  ال��ف��ئ��ات 

والعطاء. 
والدورات  الور�س  واالإع��داد ملجموعة من 
وفئة  ال��ه��م��م  ب��اأ���ص��ح��اب  اخل��ا���ص��ة  الفنية 
وت�صجيعهم  مواهبهم  الكت�صاف  االأطفال 

على االإبداع.

املتحف الرقمي بالفجرية يعلن اأ�شماء الفائزين بجائزة هداد للفنون

موؤلف فرن�سي يوقع كتابه ال�سقر مبقر الرابطة الثقافية الفرن�سية يف اأبوظبي
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البطولة اجلماعية تتفوق على النجم 
الأوحد فى الدراما وال�شينما امل�شرية

حيث  الفنية  ال�صاحة  على  نف�صها  اجلماعية  البطولة  ظاهرة  وفر�صت 
جنح �صناع الدراما التليفزيونية فى اأن مينحوها مزيًدا من الريق من 
خالل م�صاركتهم باأعمال فى �صهر رم�صان املا�صى ليجمع كل عمل عدًدا 
كبرًيا من النجوم الذين تخلوا فى املقابل عن ظاهرة البطولة املطلقة، 

لترتاجع هذه الظاهرة وال يتم�صك بها �صوى عدد قليل من النجوم.

ال�سينما
االأخ���رية جند  ال�صنوات  التى �صدرت خ��الل  االأف���الم  ع��دد من  مبتابعة 
راأ�صها  على  اجلماعية  البطولة  على  اعتمدت  التى  االأع��م��ال  من  ع��دًدا 
فيلم "املمر" من بطولة الفنان اأحمد عز وي�صاركه البطولة نخبة كبرية 
من النجوم وعلى راأ�صهم الفنانة هند �صري وحممد فراج واأحمد رزق 

واأ�صماء اأبو اليزيد، اإياد ن�صار، اأحمد فلوك�س، اأحمد رزق.
و�صبق "املمر" فيلم "اأوالد رزق" من بطولة اأحمد عز، اأحمد الفي�صاوى، 

عمرو يو�صف، حممد ممدوح، �صيد رجب، اأحمد داوود، كرمي قا�صم.
 وموؤخرا جاء فيلم "وقفة رجالة" من بطولة النجوم ماجد الكدوانى، 
بيومى فوؤاد، �صيد رجب، �صريف الد�صوقى، واأي�صا فيلم "�صاومينج" من 
ماهر،  وت��وين  �صلطان،  واأحمد  اهلل،  عبد  و�صالح  ف��وؤاد،  بيومي  بطولة 

وحامد ال�صراب.
"ديدو"  2021، جاء فيلم  اأفالم عيد الفطر  لعام   وفى مو�صم �صباق 
حمدى  ف���وؤاد،  بيومى  فهمى،   ك��رمي  مب�صاركة  جماعية  بطولة  اأي�صا 

املريغنى، حممد ثروت، اأحمد فتحى.

الدراما التليفزيونية
ا وجدت مكانا لها داخل الدراما التليفزيونية  اأي�صً البطولة اجلماعية 
واأ�صبحت �صاحبة اليد العليا، ومبتابعة االأعمال الدرامية خالل االأعوام 
االأعمال  من  كبري  عدد  على  اجلماعية  البطولة  �صيطرة  جند  املا�صية 

الدرامية، فى مقابل عدد اأقل لالأعمال �صاحبك البطل االأوحد، وهناك 
النجمة  ببطولته  ق��ام  نيوتن" ال��ذى  "لعبة  م�صل�صل  منها  من��اذج  ع��دة 
منى زكى والنجوم حممد ممدوح، حممد فراج، �صيد رجب، عائ�صة بن 

اأحمد.
 كذلك جاء م�صل�صل "القاهرة كابول" من بطولة عدد من اأملع النجوم 
منهم طارق لطفى، حنان مطاوع، فتحى عبد الوهاب، خالد ال�صاوى، 

نبيل احللفاوى.
 كما جاء اأكرث من عمل بطولة ثنائية على را�صهم م�صل�صل "االختيار 2" 
بطولة النجمني كرمي عبد العزيز واأحمد مكى، وعدد من كبار النجوم 

منهم اإياد ن�صار، ماجد الكدوانى، ريا�س اخلوىل.
�صرى،  وهند  ع��ز  اأح��م��د  للنجمني  مرتدة"  "هجمة  م�صل�صل  كذلك   
وي�صارك فى بطولته �صالح عبد اهلل، ماجدة زكي، ه�صام �صليم، حممود 

البزاوي، اأحمد فوؤاد �صليم، حممد جمعة.

عر  �صليبا،  �صتيفاين  اللبنانية  الفنانة  ن�صرت 
للبو�صرت  ���ص��ورة  "اإن�صتغرام"،  ع��ل��ى  �صفحتها 
تاون"،  "داون  م�صل�صل  يف  ل�صخ�صيتها  الدعائي 
ب�����ص��ور م���ن االأ�صالك  وظ���ه���رت خ��الل��ه حم��اط��ة 
ال�صائكة تبدو مثل "احللبة" التي يت�صارع عليها 
اإطارات  والعديد من  وامل�صارعة،  املالكمة  العبو 
البدنية،  التدريبات  يف  ت�صتخدم  التي  ال�صيارات 
وموعد  امل�����ص��ل�����ص��ل،  يف  �صخ�صيتها  ع���ن  ك��ا���ص��ف��ة 
ال�����ص��ب��اق الرم�صاين  ب��ع��دم��ا خ���رج م��ن  ع��ر���ص��ه، 
التي  ال�����ص��ورة  على  �صتيفاين  2021.وعلقت 
"متارا"،  �صخ�صية  جت�صد  اأنها  موؤكدة  ن�صرتها، 
�صت�صتطيع  "هل  جمهورها:  اإىل  ���ص��وؤاال  موجهة 
اأن ت��ت��خ��ط��ى اآالم���ه���ا، وت�����ص��ام��ح م���ن دمر  مت����ارا 
حياتها؟ اأن��ا اأق��ول ميكن اإذا ق��درت حت��ب... اأنتم 
ماذا تقولون؟".وعن موعد عر�س امل�صل�صل، بعد 
اإ�صابة  ب�صبب  الرم�صاين،  ال�صباق  من  خروجه 
عدد من الفنانني امل�صاركني فيه بفريو�س كورونا، 
ك�صفت اأنه من املقرر اأن يعر�س يف 27 مايو، على 

اإحدى املن�صات االإلكرتونية.
وتفاعل عدد من رواد مواقع التوا�صل االجتماعي 
���ص��ت��ي��ف��اين �صليبا،  ن�����ص��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����ص��ورة  م���ع 
متمنني ل��ه��ا ال��ت��وف��ي��ق وان��ت��ظ��ار م�����ص��اه��دت��ه��ا يف 
م�صل�صل "داون تاون"، وهو بطولة اأمل بو�صو�صة، 
اأبي  ���ص��ارة  �صليبا،  �صتيفاين  اإ���ص��م��اع��ي��ل،  ���ص��ام��ر 
وغريهم،  ن��ور،  هبة  عمايري،  عبداملنعم  كنعان، 

وتاأليف كلود اأبوحيدر، واإخراج زهري قنوع.
"داون  م�صل�صل  �صناع  ط��رح  اأخ����رى،  ناحية  م��ن 
تاون" �صارة امل�صل�صل ب�صوت النجم اللبناين وائل 
ا�صتعدادا  مننجر"،  "كلنا  بعنوان  اأم�س،  كفوري 
لبدء عر�صه قريبا عر الف�صائيات العربية، كما 

اأعلن تطبيق "اأنغامي" عن اإ�صدار االأغنية.
امل�صل�صل على غناء  اتفق مع �صناع  كفوري  وكان 
ال�صارة، الأول مرة يف عمل رم�صاين، قبل اأن يتم 

تاأجيل العمل، وتعذر عر�صه يف رم�صان.
واالأغ��ن��ي��ة م��ن كلمات علي امل��وىل واأحل���ان جمال 
يا�صني،  ج��م��ال  وت��وزي��ع  �صلهوب،  ورام���ي  يا�صني 
فرحة  امل�صل�صل  ���ص��ارة  ك��ف��وري  غناء  خ��ر  و�صكل 
كبرية جلمهوره، خا�صة اأنهم انتظروا طويال اأن 

يقوم بهذه اخلطوة.

ت�����ص��ور ال��ن��ج��م��ة م��ن��ة ���ص��ل��ب��ي، م�����ص��اه��ده��ا فى 
منطقة  م��دار���س  ب��اإح��دى  الأ"،  "لية  م�صل�صل 
الديكور  نف�س  فى  الت�صوير  وي�صتمر  اجليزة، 

يوم واحد وتنتقل اإىل ديكور اآخر،
الت�صوير  االنتهاء من  اأو�صكت منة على   حيث 
وو�صع  واملك�صاج  املونتاج  غ��رف  العمل  ليدخل 
يوم  لعر�صه  ا���ص��ت��ع��داداً  الت�صويرية  املو�صيقى 

املقبل. يونيو   10
وتظهر منة �صلبى فى دور طبيبة عيون خالل 
اأحداث اجلزء الثانى الذى يعر�س على اإحدى 
امل��ن�����ص��ات االإل��ك��رتون��ي��ة، وي�����ص��ارك ف��ى بطولة 
العمل كل من الفنان اأحمد حامت، اأمري �صاهني، 

نعوم  م��رمي  تاأليف  وم��ن  عبدالرحمن،  و���ص��ارة 
واإخراج مرمي اأبو عوف.

وت��دور اأح��داث م�صل�صل "لية الأ" يف 15 حلقة 
من تاأليف ور�صة �صرد حتت اإ�صراف ال�صيناري�صت 
مرمي نعوم و�صيناريو وحوار دينا جنم وجمدى 
اأمني واإخراج مرمي اأبوعوف، ومن املقرر اأن يتم 
تقدمي عدة اأجزاء خم�ص�س لكل بطلة خمتلفة 
ويناق�س العمل اإحدى الق�صايا التى تهم املراأة 

فى املجتمع امل�صرى.
قدمته  الأ"  "ليلة  م�صل�صل  م��ن  االأول  اجل���زء 
الفنانة اأمينة خليل فى اأوىل بطوالتها املطلقة 
و�صاكر  عر�صه،  وقت  جماهريًيا  جناًحا  وحقق 

على  النجوم  من  كبرية  جمموعة  بطولته  فى 
راأ����ص���م ال��ف��ن��ان��ة ه��ال��ة ���ص��دق��ى و���ص��ريي��ن ر�صا 
وحم�صن حميى الدين، وحممد �صرنوبى وعدد 

من الوجه اجلديدة من ال�صباب.
يذكر اأن اجلزء �صارك فى بطولته كل من اأمينة 

خليل، 
�صريين ر�صا، هالة �صدقى، حممد ال�صرنوبي، 
ه����اين ع�����ادل، ع��م��ر ال�����ص��ع��ي��د، حم�����ص��ن حميي 
ن��اردي��ن ف���رج، و���ص��دق��ي �صخر، وعمر  ال��دي��ن، 
ال�صناوي، وتناول العمل ق�صية ا�صتقالل الفتاة 
واعتمادها  اأ�صرتها  بيت  ع��ن  بعيدا  حياتها  يف 

على نف�صها.

�شتيفاين �شليبا تك�شف عن 
دورها يف )داون تاون(

منة �شلبي ت�شور م�شاهدها يف 
اجليزة مدار�ص  لأ" باإحدى  "ليه 

خلل ال�سنوات الأخرية، يبدو اأن 
الدراما امل�سرية �سواء فى ال�سينما 
البتعاد  فى  بداأت  التليفزيون  اأو 
ع���ن ظ���اه���رة ال��ب��ط��ل الأوح�����د، 
واجتهت للبطولة اجلماعية، وبداأ 
ال��دور،  م�ساحة  مفهوم  يختلف 
الظواهر  م��ن  واح���دة  واأ�سبحت 

الإيجابية فى الدراما امل�سرية.
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تناول اجلزر والبندورة 
م�شر للمدخنني!

مل�صادات  الرئي�صية  امل�صادر  واجلزر من  البندورة  باأن  التغذية  اأفاد خراء 
االأك�صدة، ومن ال�صروري تناولهما لتعزيز �صحة اجل�صم ب�صكل عام، ولكن 

لي�س من قبل اجلميع.
"ميديك فوريوم" الرو�صي  ويو�صى اخل��راء يف تقرير طبي ن�صره موقع 
التجدد،  فر�صة  اجل�صم  خلاليا  تتاح  حتى  وال��ب��ن��دورة  اجل��زر  با�صتهالك 
اإبطاء عملية ال�صيخوخة يف اجل�صم، ومع ذلك، فاإن  االأمر الذي ي�صهم يف 

تلك النظرية ال تنطبق على املدخنني.
امل�صرطنة  امل���واد  اأن  العلماء  اأج��راه��ا  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ات احل��دي��ث��ة  واأظ��ه��رت 
املوجودة يف ال�صجائر تغري متاما بنية البيتا كاروتني املوجود يف العديد من 
اخل�صروات والفواكه، منها اجلزر والبندورة وجتعله خطريا على اجل�صم.

قدر  واجل��زر  البندورة  تناول  بتقليل  التغذية  خ��راء  ين�صح  االأم��ر  ولهذا 
يف�صل حذفهما متاما  اأمكن،  واإن  املدخنني،  االأ�صخا�س  قبل  االإمكان من 

من النظام الغذائي.
واأما بالن�صبة لالأ�صخا�س غري املدخنني، فين�صح اخلراء بتناول املزيد من 
البندورة واجلزر، لكون ذلك املركب الع�صوي البيتا كاروتني ي�صاعد على 
جتديد �صباب اجل�صم واحلفاظ على احليوية، ويقوي جهاز املناعة وكذلك 

يحمي من ال�صوارد احلرة.

عالمة �شرطان ل تظهر اإل عند الرجال
قال الطبيب الرو�صي املعروف األك�صندر ميا�صنيكوف، يف حديث تلفزيوين، 
اإن فقر الدم الناجم عن نق�س احلديد لدى الرجال، ميكن اأن يكون اأحد 

اأعرا�س �صرطان اجلهاز اله�صمي.
الهيموغلوبني  م�صتوى  انخفا�س  تف�صري  ميكن  اأن��ه  اإىل  الطبيب،  واأ���ص��ار 
اأي ما ي�صمى  الن�صاء، بفقدان الدم بانتظام الأ�صباب طبيعية،  يف الدم عند 

بالدورة ال�صهرية.
واأ�صاف ميا�صنيكوف: "وطبعا ال توجد دورة �صهرية لدى الرجال، وبالتايل 
اإذا راأينا رجال م�صابا بفقر الدم ب�صبب نق�س احلديد، يجب اأن نفكر على 
الفور يف ال�صبب. فقط الدم لدى الرجال يعني يف كل احلاالت وجود �صياع 

للدم من اجلهاز اله�صمي. وهذا اإما قرحة اأو وجود اأورام".
ال��دم ب�صبب نق�س  اأي درج��ة م��ن فقر  اأن��ه يف حالة وج��ود  واأك���د الطبيب، 

احلديد، يجب على الرجال زيارة الطبيب فورا وطلب العون الطبي.
"اأيها الرجال، ال يجوز وجود م�صتوى غري طبيعي للهيموغلوبني  وقال: 
لديكم. اإذا كان منخف�صا، فيجب التوجه اإىل الطبيب: يجب تنظري املعدة، 
اللحمية،  ال�صرطان، والزوائد  القولون. ال تهملوا احتمال وجود  وتنظري 

والقرحة".
بالن�صبة  مت�صاوية  خ��ط��ورة  ميثل  ال��دم  فقر  اأن،  اإىل  ميا�صنيكوف  واأ���ص��ار 
تثري  اأن  يجب  املنخف�صة  الهيموغلوبني  م�صتويات  لكن  والن�صاء،  للرجال 

القلق.

؟  اللون  زرقاء  ال�سماء  لنا  تبدو  • ملاذا 
اثناء النهار يت�صلل �صوء ال�صم�س  لي�صل اىل عيوننا ال تتحرك ال�صم�س 
االألوان  االأبي�س هو يف احلقيقة جميع  الون  م�صتقيم  جميعها بخط 
)الوان قو�س قزح( ممتزجة ينت�صر اللون االأزرق يف كافة اأرجاء الف�صاء 

لي�صل الينا من خمتلف زوايا الكون ولهذا تبدو لنا ال�صماء زرقاء.  
؟ اخُلّلب   الربق  هو  • ما 

ال يبدوا الرق اخللب على �صكل خط متعرج يخرتق ال�صماء كالراق 
العادي اإنه وم�صه مفاجئة تعم الف�صاء اليختلف يف تكوينه عن الرق 
ال��رق اخللب غري  الغيوم  ن��راه يخرتق  ب��رق  اإن��ه بكل ب�صاطة  العادي 

م�صحوب مبطر 
؟ الهواء  وزن  • ما 

كونه  من  الرغم  وعلى  تقريبا  ميل  مائة  فامتنا  فوق  الهواء  يرتفع   
يبدو لنا عدمي الوزن فاإنه ي�صغط على االأر�س ككل االأج�صام ال�صلبة 

اإنه بوزن 10طن طول على كل ياردة مربعة من االأر�س 

االأ�صبوع  اأطرافه يف  املتحركة وحتريك  االأ�صياء  على  عينيه  تركيز  يبداأ يف  الطبيعي  الطفل  اأن  تعلم  • هل 
ال�صاد�س من العمر ، ويف الفرتة ذاتها ي�صتجيب لالأ�صوات املفاجئة

الكبار ي�صيب  مما  اأقل  بن�صب  ولكن  اأي�صا  االأطفال  ي�صيب  ال�صقيقة  �صداع  اأن  تعلم  • هل 
عظم  قطعة   206 من  يتكون  الب�صري  اجل�صم  اأن  تعلم  • هل 

• هل تعلم اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ال تنام يف اليوم الواحد اإال ت�صع دقائق و لي�صت على مرة واحدة 
اإمنا على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق 

كم   600000 طولها  يبلغ  الب�صري  اجل�صم  �صرايني  اأن  تعلم  • هل 
تنف�س بدون  املياه  حتت  �صاعة  البقاء  ي�صتطيع  احلوت  اأن  تعلم  • هل 

االأر�صية  الكرة  على  حيوان  اأكر  هو  االأزرق  احلوت  اأن  تعلم  • هل 
كم  م�صافة850  على  غنائها  بوا�صطة  التخاطب  ت�صتطيع  الزرقاء  احليتان  اأن  تعلم  • هل 

اأمتار   9 اإىل  اأحيانا  اإرتفاعها  ي�صل  جمجمته  فوق  احلوت  راأ�س  من  تدفع  التي  املاء  نافورة  اأن  تعلم  • هل 
ال�صاعة   / كم   40 اإىل  �صرعته  ت�صل  ذلك  ومع  اأطنان   5 اإىل  ي�صل  الفيل  وزن  اأن  تعلم  • هل 

ميل  مليون   168 يبلغ  يوم  كل  جمراه  يف  الدم  يقطعه  الذي  امل�صوار  اأن  تعلم  • هل 

غ�ضب الطبيعة
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فوائد  الربوكلي
ين�صب  ال  معينا  ال��روك��ل��ى  يعتر 
والعنا�صر  ال���ف���ي���ت���ام���ي���ن���ات  م�����ن 
االن�صان  ل�صحة  امل��ه��م��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
مل  لل�صرايني  حمايته  اآل��ي��ة  اأن  اإال 
االآن  ح��ت��ى  تفا�صيلها  م��ع��ل��وم  ت��ك��ن 
العلماء  م��ن  ف��ري��ق  تو�صل  اأن  اىل 
وك�صف  تف�صري  اإىل  الريطانيني 

النقاب عن هذه االألية.
العلماء  م���ن  ف���ري���ق  ت��و���ص��ل  ف��ق��د 
علمية  دالئ���ل  اإىل  امللكية  بالكلية 
جديدة ت�صري اإىل اأحتواء الروكلى 

تعزيز  على  تعمل  كيميائية  مركبات  على  الورقية  اخل�صراوات  من  وعدد 
ال�صرايني  حلماية  اجل�صم  ف��ى  الطبيعية  الدفاعية  االآل��ي��ات  ك��ف��اءة  ورف��ع 

ووقايتها من اجللطات امل�صببة لالزمات القلبية.
املركب  اأن  ال��ت��ج��ارب  ف��ئ��ران  اأج��ري��ت على  التى  االأب��ح��اث االول��ي��ة  وك�صفت 
القدرة  لديه  الروكلى  فى  "�صولفورافني" املتواجد  الطبيعى  الكيميائى 
ع��ل��ى اإث����ارة وت��ع��زي��ز ع��م��ل ال��روت��ي��ن��ات ال��واق��ي��ة وامل��داف��ع��ة ع��ن ال�صرايني 

لوقايتها من اال�صابة باجللطات اخلطرية .
اخل�����ص��راوات خا�صة  ف��وائ��د  القاطع  بالدليل  لتف�صر  ال��درا���ص��ة  ه��ذه  ت��اأت��ى 
زيادة  ب�����ص��رورة  املطالبة  ال�صيحات  ول��ت��دع��م  االن�����ص��ان  ل�صحة  البوركلى 

اال�صتهالك من اخل�صراوات املفيدة ل�صحة القلب.

ان  والطيور ترف�س  الغراب  ان يقف عليها  كانت ترف�س  اال�صجار  الغابة اجلميلة الن  الطبيعة على  غ�صبت 
ت�صادق الغراب حتى النهر رف�س ان ي�صرب منه الغراب فبكى الغراب كثريا ، وقال ما ذنبي ان يكون لوين ا�صود 
و�صكلي لي�س جميال؟ ما ذنبي؟ وبكى كثريا وعا�س حزينا وحيدا لكن احدا مل يعره اي اهتمام.. دعت امه ان 
ي�صبح اجلميع مثله بلون ا�صود حتى ي�صفيه اهلل مما هو فيه من حزن ويف ال�صباح ا�صتيقظت الطيور لتجد 
الوانها اجلميلة وا�صبحت �صوداء فقط، ووجدت اال�صجار نف�صها عاجزة عن احلركة وجتمدت  نف�صها فقدت 
وا�صبحت كاحلجارة، توقفت مياه النهر عن اجلريان و�صارت مثل الزجاج، فانده�س اجلميع ،و�صرخت احدى 
اال�صجار وقالت: ماذا حدث؟ فقالت العجوز: انه غ�صب الطبيعة، لقد اغ�صبتموها، واالن لقد �صارت جميع 
الطيور �صوداء، واملياه مثل الزجاج ال ي�صتطيع احد ان ي�صربها وال ت�صتطيع اال�صجار ان ترف�س من يقف عليها، 
الكناري لونه اخ�صر  الغراب بلونه فكان مميزا وع�صفور  فاح�س اجلميع بندمهم وقالوا: �صحيح كنا نعرف 
وطائر احلناء بطوقه واحلمام ا�صبح كله ا�صود فاين املطوقة والرمادية احلنون والع�صافري كلها اختلطت..
كم نحن ا�صفون، ليت النهر يجري فنحن عط�صى �صنموت كم نحن ا�صفون ،وال ن�صتطيع احلركة فمن �صيحرك 
لقد  وقالت  الطبيعة  قلب  دموعهم  فم�صحت  ندما  يبكي  �صئ  كل  وب��ات  الطبيعة  اغ�صبنا  ما  ياليتنا  ال��ه��واء 

�صاحمتكم لقد �صاحمتكم ومنذ ذلك الوقت واجلميع ا�صدقاء حتى الغراب .

قدمت اأخ�صائية علم النف�س يف م�صت�صفى "بريوغوف" الرو�صي، تاتيانا 
كوروبوفا، بع�س الن�صائح القيمة ب�صاأن التغلب على الكاآبة الناجتة عن 

االإ�صابة ب�"كوفيد – 19".
التوا�صل  يف  واال�صتمرار  �صحي  حياة  منط  باتباع  االأخ�صائية  ون�صحت 
وتناول  امل�صي  على  واحلر�س  النف�س  اإىل  االن�صحاب  وع��دم  االجتماعي 

اأطعمة متنوعة.
وقالت:" من املهم جدا اأن تفهم اأن التعب والالمباالة هو م�صار طبيعي 

لتعايف اجل�صم بعد املر�س، وال يجوز توبيخ نف�صك على كيفية حتمله."
�صائب وطبيعي  �صبيل  ه��و  ه��ذا  اأن  على  ال��دائ��م  ب��االإ���ص��رار  ن�صحت  كما 
ارتفاع  يعتر  باالإنفلونزا  ن�صاب  عندما  وقالت:"  امل��ر���س.  من  للتعايف 

اأم��را طبيعيا. واالأم��ر كذلك مع مر�س" كوفيد" الذي  درج��ة حرارتنا 
االإ�صابة  بعد  ال�صفاء  ل��وق��ت  ع��ادي��ة  ح��ال��ة  وه��ي  االك��ت��ئ��اب  ح��ال��ة  ي�صبب 

ومرحلة اإعادة التاأهيل".
اإيجابية يف حال مواجهة  اإىل جوانب  االنتباه  بتحويل  تاتيانا  ون�صحت 
بالفعل،  مري�صا  كنت  لقد  لنف�صك:  ت��ق��ول  اأن  "يجب  وق��ال��ت:  احل���زن 
وحتملت املر�س دون اأن اأواجه عواقب وخيمة. لذلك حان الوقت الأعي�س 

حياة طبيعية كما ع�صت يف املا�صي."
وقالت " اإذا اأح�ص�صت بقلق ما واخلوف من عواقب �صلبية للمر�س الذي 
حتملته فعليك الكف عن قراءة مقاالت عن اأهوال ما بعد "كوفيد" كيال 

تثري مزيدا من القلق، اإذ اأن امل�صاكل ال حتل اإال بعد حدوثها".

�شبل جتاوز الكاآبة بعد الإ�شابة بـ كوفيد - 19

مهرج يجهز بالونات للأطفال خارج مركز ت�سوق يف يوم الطفل العاملي يف بكني، بعد يوم من اإعلن ال�سني اأنها 
�ست�سمح للأزواج باإجناب ثلثة اأطفال. ا ف ب


